
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W ŻŁOBKU
IM. KUBUSIA PUCHATKA 

W DZIAŁOSZYNIE

 § 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw
 w Żłobku im. Kubusia Puchatka w Działoszynie, ul. M. Konopnickiej 3, 98-355 Działoszyn. 

§ 2. Plac zabaw i znajdujące się na jego terenie urządzenia zabawowe stanowią własność 
Żłobku im. Kubusia Puchatka w Działoszynie, ul. M. Konopnickiej 3, 98-355 Działoszyn. 

§ 3. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi Dzieci w wieku żłobkowym. 

§ 4. Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką Opiekunów, 
Rodziców/Prawnych Opiekunów lub wskazanych przez Rodziców Opiekunów ponoszących 
pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece Dzieci. 

§ 5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem,                          
w szczególności przestrzegać instrukcji użytkowania danego urządzenia zabawowego.            
a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących 
zasad: 
1. W pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe, 
2. Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych. 

§ 6. Na placu zabaw obowiązuje zakaz: 
1. Zaśmiecania terenu. 
2. Niszczenia i uszkadzania roślinności.
3. Dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń. 
4. Zakłócania spokoju i porządku publicznego. 
5. Wprowadzania zwierząt. 
6. Spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających. 
7. Przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu. 

§ 7. Przed każdym wyjściem na plac zabaw Opiekun zobowiązany jest przeprowadzić             
z Dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń. 

§ 8. Za bezpieczeństwo Dzieci podczas zajęć na placu zabaw odpowiadają Dyrektor oraz 
Opiekunowie grupy. 

§ 9. W czasie pobytu Dzieci na placu zabaw furtka wejściowa i brama powinny być 
zamknięte. Odpowiedzialni za to są pracownicy żłobka oraz Rodzice Dzieci uczęszczających 
do Żłobka. 

§ 10. Nie wolno ani na chwilę pozostawiać Dzieci na placu zabaw bez opieki Opiekuna. 

§ 11. Podczas niektórych zabaw należy asekurować Dzieci przed upadkiem lub uderzeniem    
o twarde przedmioty. 



§ 12. Na plac zabaw może być wynoszony dodatkowy sprzęt sportowy oraz zabawki               
– za bezpieczeństwo zabaw oraz za sprzęt odpowiadają Opiekunowie.

1. W przypadku kiedy Rodzice/Prawni Opiekunowie korzystają z placu zabaw po odebraniu 
Dziecka z Żłobka – za bezpieczeństwo zabaw oraz sprzęt odpowiadają Rodzice. 
§ 13. W razie zaistnienia wypadku należy udzielić Dziecku pierwszej pomocy 
przedmedycznej, w razie potrzeby wezwać Pogotowie Ratunkowe oraz powiadomić 
Rodziców. 

§ 14. Dziecko pod opieką Rodzica/Prawnego Opiekuna nie powinno przebywać na terenie 
placu zabaw, jeżeli jest on w danej chwili wykorzystywany przez Dzieci nadal pozostające 
pod opieką Opiekunek. 

§ 14.1. Za odebranie Dziecka z placu zabaw uważa się moment wejścia Rodzica/Prawnego 
Opiekuna lub osobę przez niego upoważnioną na plac zabaw. 

§ 14.2. Ze względu na bezpieczeństwo Dzieci nadal pozostających na placu zabaw pod opieką
Opiekunek, Opiekunki nie są zobowiązanie do przebierania dzieci z chwilą odebrania 
Dziecka z placu zabaw przez Rodzica/Prawnego Opiekuna lub osobę przez nich 
upoważnioną. Przez przebieranie Dziecka rozumie się przebieranie zabrudzonej odzieży, 
przebieranie pieluszek oraz przebieranie zmoczonej bielizny. 

§ 15. W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu Żłobka obowiązuje bezwzględny zakaz
przebywania na placu zabaw osób nieupoważnionych. 

§16. Za rzeczy pozostawione na terenie placu zabaw, a w szczególności wózki, które nie 
zostały sprowadzone do wózkarni, prywatne zabawki Dzieci tj. rowerki, jeździki, kaski, 
rowerki biegowe Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie, zamoczenie bądź 
zaginięcie. 

§ 17. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy 
zgłaszać Dyrektorowi Żłobka. 

§ 18. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw 
zleca się Dyrektorowi Żłobka. 

§ 19. Utrzymanie w czystości placu zabaw należy do Pracowników Żłobka. 

§ 20. Regulamin obowiązuje wszystkich Pracowników Żłobka, Rodziców/Prawnych 
Opiekunów Dzieci i inne osoby upoważnione przez Rodziców do opieki nad Dziećmi,             
a przebywające na terenie placu zabaw. 

§ 21. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu potwierdza własnoręcznym 
podpisem każdy Pracownik Żłobku im. Kubusia Puchatka w Działoszynie, 
ul. M. Konopnickiej 3, 98-355 Działoszyn oraz Rodzice/Prawni Opiekunowie Dzieci. 

§ 22. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie                
na tablicy informacyjnej na terenie Żłobka i na stronie internetowej Żłobka.


