
Regulamin Obiektu 
Plac Zabaw Gdańsk Dolne Miasto ul. Fundacyjna 

Gdański Ośrodek Sportu 
 
 

§1 
 

1. Regulamin określa zasady korzystania z obiektu 
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a. Placu Zabaw - należy przez to rozumieć obiekt małej architektury 
stanowiący boisko będące własnością Gminy Miasta Gdańsk; 

b. Administratorze - należy przez to rozumieć Gdański Ośrodek  Sportu z 
siedzibą w Gdańsku (80-221) przy ul. Traugutta 29; 

c. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osoby korzystające z Boiska;  
d. Regulaminie –niniejszy akt określający zasady korzystania z Boiska.  

 
§ 2 

Postanowienia Ogólne 
 
1. Plac Zabaw jest obiektem ogólnodostępnym, przeznaczonym do wypoczynku 

i rekreacji. 
2. Osoby przebywające na jego terenie są zobowiązane do przestrzegania 

postanowień Regulaminu. 
3. Dzieci, które nie ukończyły 7 lat powinny przebywać na terenie Placu Zabaw 

pod opieką dorosłych. 
4. Osoby przebywające na Placu Zabaw i w jego obrębie zobowiązane są 

zachowywać się w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, zasadami współżycia społecznego oraz tak, aby nie szkodziły i nie 
zagrażały innym. 
 

 
 

§3 
Zakazy 

 
Zabrania się korzystania z Boiska niezgodnie z jego przeznaczeniem, w 
szczególności: 

a. dewastowania urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu lub 
niszczenia nawierzchni.  

b. zaśmiecania terenu Placu Zabaw oraz terenu wokół niego. 
c. zakłócania spokoju i porządku publicznego. 
d. palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i innych 

substancji chemicznych. 
e. wprowadzania  zwierząt. 
f. bezwzględny zakaz przebywania osób znajdujących się pod wpływem 

alkoholu oraz innych substancji odurzających.  
g. Siadania we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek 

i bujaków. 
h. Wbiegania po zjeżdżalni w kierunku przeciwnym do kierunku zjazdu 

oraz zjeżdżania głową w dół. 
i. Wchodzenia na dachy oraz górne elementy konstrukcyjne zabawek. 

 



 
 

      
 
 

 
§4 

Odpowiedzialność 
 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w 
następstwie nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz korzystania z 
Boiska w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. 

2. Za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z Boiska 
odpowiadają Użytkownicy, a w przypadku małoletnich ich opiekunowie lub 
rodzice. 

3. Administrator zastrzega sobie prawo dochodzenia naprawienia szkody 
bezpośrednio od sprawcy szkody. 

4. Wszelkie informacje o uszkodzeniach i zauważalnych nieprawidłowościach 
można zgłaszać do Administratora tel. 58 302 62 75 lub e-mail: 
biuro@sportgdansk.pl 

                              
Telefony alarmowe 

Telefon Ratunkowy ogólny (pomoc z tel. komórkowego) numer 112 
Policja numer 997 

Pogotowie Ratunkowe numer 999 
Straż Pożarna numer 998 
Straż Miejska numer 986 

 
 
 
 
                                    
 
 
 


