
ZARZĄDZENIE NR 28/2022 
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

z dnia 16 września 2022 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu  placu zabaw 

 Na podstawie §  4  ust. 6 pkt 10 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach nadanego 
uchwałą Nr XXVII/351/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, zarządzam co następuje: 

§ 1.  

Ustalam Regulamin placu zabaw w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia, 
zwany dalej Regulaminem. 

§ 2.  

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora i kierownikowi Zespołu 
Obiektów Nr III Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

 

   

Dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Suwałkach 

 
 

mgr Waldemar Borysewicz 
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Załącznik do zarządzenia Nr 28/2022 

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

z dnia 16 września 2022 r. 

REGULAMIN PLACU ZABAW 

1. Plac zabaw zlokalizowany na terenach rekreacyjnych Zalewu Arkadia zwany dalej „placem 
zabaw” jest  obiektem administrowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach ul. Wojska 
Polskiego 2, 16-400 Suwałki, tel. 87 566 32 82, e-mail: sekretariat@osir.suwalki.pl. 

2. Każdy korzystający z placu zabaw jest zobowiązany do zapoznania się niniejszym regulaminem 
i przestrzegania jego zasad. Korzystanie z placu zabaw jest równoznaczne ze złożeniem 
oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu oraz zobowiązaniem do 
bezwzględnego przestrzegania jego zapisów. 

3. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z placu zabaw. 

4. Korzystanie z placu zabaw jest bezpłatne. 

5. Plac zabaw jest ogólnodostępny, pod warunkiem zachowania ciszy nocnej od godz. 22.00 do 
godz. 6.00. 

6. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3. Dzieci poniżej 7 roku życia muszą znajdować 
się pod opieką opiekuna prawnego. 

7. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialni są opiekunowie. 

8. Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

9. Na placu zabaw zabrania się : 

·zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników, 

·wchodzenia na dachy konstrukcji, 

·korzystania z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko, 

·zjeżdżania głową w dół, skakania ze zjeżdżalni i wchodzenia na zjeżdżalnię od strony pochyłej, 

·niszczenia zieleni, 

·wprowadzania zwierząt na teren placu zabaw, 

·wnoszenia materiałów pirotechnicznych i łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych 
przedmiotów niebezpiecznych, 

·zaśmiecania i pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów na terenie placu zabaw, 

·niszczenia urządzeń  i wyposażenia placu zabaw, 

·palenia tytoniu i papierosów elektronicznych, 

·spożywania alkoholu i innych używek. 

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 

11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub 
obrażeń powstałych w trakcie korzystania z placu zabaw, z przyczyn przez administratora 
niezawinionych w szczególności wypadków mogących zaistnieć z powodu upadku, uderzenia przez 
inne osoby korzystające z placu zabaw. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
osobowe i rzeczowe wynikające z niewłaściwego i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania 
z infrastruktury znajdującej się na placu zabaw. 
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12. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu może stanowić podstawę do roszczeń 
przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa. Uszkodzenie urządzeń, wyposażenia lub innych 
elementów placu zabaw może stanowić podstawę do roszczeń finansowych. 

13. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą   
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

14. Wszystkie usterki, skargi i wnioski, a także akty wandalizmu należy zgłaszać   administratorowi 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji  w Suwałkach. 

TELEFON ALARMOWY: 112 
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