Załącznik nr 2 do Regulaminu głównego Ośrodka Leśna Oaza

Regulamin placu zabaw
Ośrodka Leśna Oaza
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Regulamin obowiązuje od dnia 16.05.2022 roku na terenie placu zabaw (zwanym dalej: „Plac
zabaw”), zarządzanym przez Leśna Oaza Alto sp. z o.o. sp.k. i stanowi integralną część
Regulaminu głównego Ośrodka. Osoby przebywające na terenie Placu zabaw potwierdzają, iż
zapoznały się z Regulaminem głównym Ośrodka oraz z niniejszym Regulaminem, w pełni
akceptują zawarte w nich warunki.
Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
Elementy Placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od 3 do 14 lat.
Dzieci na terenie Placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub
dorosłych opiekunów, którzy ponoszą za nie całkowitą odpowiedzialność.
Na Plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt.
Korzystanie z urządzeń zabawowych i przebywanie na Placu zabaw może się odbywać w
godzinach 08.00-20.00.
Na Placu zabaw można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących wyposażenie Placu
zabaw. Zabrania się dewastowania urządzeń zabawowych.
Na Plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub
środków odurzających.
Korzystanie ze wszystkich urządzeń Placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich
przeznaczeniem i funkcją.
Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju
dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.
Rodzice lub opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne
szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.
Należy natychmiast zgłaszać pracownikowi Recepcji zauważone usterki, uszkodzenia itp.
Na Placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, epapierosów, a także zażywania innych używek.
W związku z zagrożeniem zdrowia, w tym ryzykiem urazów, na terenie Placu zabaw
niedopuszczalne jest:
a. palenie ognisk oraz używanie otwartego ognia;
b. wchodzenie na dachy wież, na górę huśtawek;
c. siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i bujaków;
d. huśtanie się na stojąco;
e. skręcanie huśtawek łańcuchowych;
f. wjeżdżanie na Plac zabaw rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach.
Regulamin główny Ośrodka oraz niniejszy Regulamin są dostępne do wglądu w Recepcji, na
stronie internetowej Ośrodka.

Prosimy o bieżące zaznajamianie się w trakcie pobytu z informacjami umieszczonymi na tablicy
informacyjnej na stronie internetowej (www.lesna-oaza.pl).
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