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REGULAMIN PLACU ZABAW
1. Plac zabaw dla dzieci to ogólnodostępny teren służący
    zabawie, przystosowany dla dzieci w wieku 6-9lat.
2. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane
     są do zachowania porządku.
3. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać pod opieką
    dorosłych.
4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie
    z ich przeznaczeniem.
5. Na terenu placu zabaw należy stosować obuwie sportowe.
6. Na terenie placu obowiązauje bezwzględny zakaz
    spożywania alkoholu i palenia.
7. Zabrania się w szczególności:
a) niszczenia urządzeń zabawowych,
b) zaśmiecania terenu,
c) jazdy na rowerze,
d) gry w piłkę,
e) wprowadzania zwierząt.
8. Po godzinie 22.00 obowiązuje cisza nocna.
9. Uszkodzenia należy zgłaszać zarządcy terenu.

tefefon alarmowy: 112
Właściciel placu zabaw:
Szkoła Podstawowa nr 18, im. Jana Brzechwy, ul. Józefa Lompy 6
44-253 Rybnik - Boguszowice, tel. 32 42 202 87

1:50

Szkoła Podstawowa nr 22, im. Juliusza Słowackiego, ul. Boczna 17
44-217 Rybnik, tel. 32 42 29 950

Właściciel placu zabaw:
telefon alarmowy: 112
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