
I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Regulamin określa zasady korzystania z placu zabaw przy Stadionie Miejskim im. 
Bernarda Szymańskiego w Płocku.
2. Plac zabaw zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. 
z siedzibą w Płocku, przy Placu Celebry Papieskiej 1.
3. Każda osoba korzystająca z placu zabaw zobowiązana jest do zapoznania się                             
z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień.
4. Plac zabaw jest czynny codziennie w godzinach od 6:00 do zmierzchu (nie dłużej 
niż do 22:00). Korzystanie po zmroku jest zabronione.
5. Korzystanie z placu zabaw jest nieodpłatne.
6. Z urządzeń zabawowych placu zabaw mogą korzystać dzieci i młodzież do lat 15. 
Dzieci w wieku poniżej 10 lat mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką 
pełnoletnich opiekunów. Korzystanie  z  poszczególnych urządzeń zabawowych 
powinno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny dokonuje 
opiekun dziecka.
7. Wejście na teren placu zabaw oznacza automatyczną akceptację Regulaminu.

II. ZASADY KORZYSTANIA

1. Każda osoba korzystająca z placu zabaw po raz pierwszy ma obowiązek zapoznania 
się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń.
2. Urządzenia na placu zabaw mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie                                 
z ich przeznaczeniem.
3. Na terenie placu zabaw zabrania się:
a) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
b) używania środków odurzających w tym palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
c) niszczenia sprzętu, urządzeń i roślin,
d) zaśmiecania terenu,
e) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (ostrych narzędzi, szklanych 

przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, substancji chemicznych, itp.),
f) wprowadzania zwierząt,
g) zakłócania porządku publicznego.
4. Przed przystąpieniem do korzystania należy sprawdzić stan urządzenia. Wszelkie 
uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić do administracji MOSiR Płock Sp. z o.o..
5. Zabrania się korzystania z urządzeń uszkodzonych.
6. Zabrania się wykonywania samodzielnej naprawy uszkodzonych urządzeń.
7. Korzystanie z placu zabaw odbywa się bez nadzoru i opieki zarządzającego.
8. Osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu tracą prawo do korzystania                      
z placu zabaw.

III.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek 
nieprawidłowego korzystania z placu zabaw.
2. Osoby naruszające zasady Regulaminu i porządku prawnego na placu zabaw, będą 
pociągnięte do odpowiedzialności karnej, karno-administracyjne i cywilnej oraz 
usunięte z placu zabaw.
3. Za zniszczenia powstałe w wyniku korzystania z placu zabaw odpowiedzialność 
materialną ponoszą osoby korzystające, a  w przypadku osób niepełnoletnich - ich 
prawni opiekunowie.

IV.  USTALENIA KOŃCOWE

1. Skargi i wnioski można zgłaszać osobiście kierownikowi obiektu, wpisać do Książki 
Skarg i Wniosków lub można zgłaszać na adres email: stadionmiejski@mosirplock.pl. 
Książka znajduje się w kasie.

Prezes Zarządu MOSiR Płock Sp. z o.o.

POGOTOWIE RATUNKOWE .................. 999
STRAŻ POŻARNA ..................................... 998
POLICJA .................................................... 997
STRAŻ MIEJSKA ....................................... 986
ALARMOWY dla tel. komórkowych ..... 112

TELEFONY
ALARMOWE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock
Biuro Zarządu tel. (24) 367 26 86
Biuro stadionu tel. (24) 267 50 40, (24) 267 50 41
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW  
PRZY STADIONIE MIEJSKIM IM. BERNARDA SZYMAŃSKIEGO W PŁOCKU


