
REGULAMIN  

KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW  

I BOISK REKREACYJNYCH 

NA TERENIE OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 2  

W WARSZAWIE PRZY UL. NOBLA 18  

 
 

1. Plac zabaw i boiska służ zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci  

i dorosłych.  

2. Plac zabaw i boiska czynne są codziennie w godzinach 800-2000.  

Wstęp jest bezpłatny. 

3. Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie jedynie pod opieką 

rodziców lub opiekunów.  

4.  Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie odpowiedzialni  

są rodzice lub opiekunowie.  

5. Z urządzeń znajdujących się na placu zabaw i boiskach należy korzystać 

zgodnie z ich przeznaczeniem.  

6. Wypożyczanie piłek odbywa się wyłącznie dla naszych wychowanków 

zapisanych na zajęcia w danym roku szkolnym w godzinach pracy OPP2. 

7. Zajęcia wychowania fizycznego na boisku odbywają się w obecności 

nauczyciela grupy.  

8. Rezerwacji boiska dokonuje się w Dyrektora OPP nr 2.  

9. Na placu zabaw zabronione są gry zespołowe, a na całym terenie 

zabroniona jest jazda na rowerze, deskorolkach, rolkach, hulajnogach lub 

podobnych. 

10. Na całym terenie obowiązuje zakaz:  

1. zaśmiecania terenu,  

2. niszczenia i uszkodzenia roślinności, wchodzenie na drzewa  

i krzewy, 

3. dewastowania urządzeń zabawowo- rekreacyjnych oraz ogrodzeń, 



4. zakłócania spokoju i porządku publicznego, 

5. palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych  

i  szkodliwych substancji chemicznych,  

6.  wprowadzania zwierząt, spożywania napojów alkoholowych lub 

innych środków odurzających,  

7. palenia tytoniu, 

8. używania butów piłkarskich ba wysokich i metalowych korkach oraz 

kolców. 

11.  Użytkownicy korzystają z placu zabaw/ boisk na własną 

odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody  

na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach.  

12. OPP nr 2 zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania  

za naruszenie dobrego wizerunku OPP nr 2. 

13. OPP nr 2 nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie 

korzystania z placu zabaw i boisk, jak również za mienie wniesione  

na teren OPP nr 2.  

14. Wszystkie osoby przebywające na terenie OPP nr 2 zobowiązane  

są do przestrzegania poleceń pracowników obsługi OPP nr 2.  

15. OPP nr 2 zastrzega sobie prawo do zamknięcia placu zabaw, boisk  

ze względu na złe warunki atmosferyczne, konieczne prace techniczne  

i inne.  

16. Teren na którym znajduję się plac zabaw i boiska objęty jest ciągłym 

monitoringiem. 

17. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zniszczenia prosimy zgłaszać  

do obsługi OPP nr 2 (tel. 22 617 59 62) 

18. Wejście na teren OPP nr 2 oznacza akceptację niniejszego Regulaminu 

oraz zobowiązania do przestrzegania jego postanowień.  

 

 

Telefony alarmowe:  

997 lub 112 POLICJA 

986 STRAŻ MIEJSKA 

999 lub 112 POGOTOWIE RATUNKOWE  


