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REGULAMIN 

korzystania z placu zabaw przy Zespole Szkół nr 12 w Lublinie 

 

1.  Do godziny 15:00 plac zabaw jest dostępny wyłącznie do dyspozycji Szkoły. 

Dzieci i szkolna młodzież mogą z niego korzystać tylko pod opieką nauczy-

cieli i wychowawców. W tym czasie ponoszą oni pełną odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo użytkowników. 
  

2. Po godzinie 15:00 plac zabaw udostępniony jest wszystkim zainteresowanym 

dzieciom. Przy czym dzieci do lat 7 mogą korzystać z placu wyłącznie pod 

opieką rodziców lub ich opiekunów. 
  

3. Za wszelkie zaistniałe wypadki wynikające z nieprzestrzegania niniejszych 

zasad dyrekcja szkoły nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 
 

4. Osoby korzystające z placu zabaw zobowiązane są dbać o wszystkie urządze-

nia i wykorzystywać je zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 

5. Na terenie placu zabaw zabrania się: 
  

 Wykorzystywania placu zabaw i znajdujących się tam urządzeń 

do innych celów niż ich przeznaczenie. 
 

 Wypuszczania psów, kotów i innych zwierząt. 
  

 Niszczenia wyposażenia, urządzeń i roślinności. 
  

 Palenia tytoniu, rozpalania ognisk i odpalania środków pirotechnicz-

nych (np. fajerwerków). 
  

 Wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających. 
  

 Wjeżdżania rowerami, skuterami oraz motocyklami. 
  

6. Przechodzenie przez ogrodzenie na teren szkolny oraz Skansenu jest zabro-

nione. 
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7. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw 

lub zanieczyszczające go ponoszą pełną odpowiedzialność materialną 

i prawną za wyrządzone szkody. 
  

8. Osoby naruszające porządek publiczny, niniejsze zasady lub postanowienia 

regulaminu będą z obiektu wypraszane. 
  

9. Pracownicy Szkoły są upoważnieni do wzywania służb porządkowych 

oraz policji w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania regulaminu. 
  

10. Uznaje się, że osoby przebywające na terenie placu zabaw zapoznały się 

z zasadami korzystania z niego oraz regulaminem i zobowiązały się do prze-

strzegania jego postanowień. 
  

11. Wszelkie uwagi i skargi dotyczące placu zabaw należy składać do Dyrektora 

Szkoły.  

 

 

 

 

........................................................ 
           (Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie) 

 


