Załącznik nr 4 do Regulaminu/Ogólnych Warunków Przebywania w Resorcie „POŁONINY”.

Regulamin Placu Zabaw w Resorcie „Połoniny” w Bukowcu
1. Niniejszy regulamin (dalej również jako „Regulamin”) określa zasady korzystania z placu zabaw
oraz trampolin znajdujących się na terenie Resortu „Połoniny” w Bukowcu (dalej również jako
„Resort”).
2. Przed skorzystaniem z placu zabaw oraz trampolin należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do interpretacji jego postanowień należy skontaktować się
z właściwym pracownikiem Resortu.
3. Plac zabaw oraz trampoliny dostępne są wyłącznie dla Gości Resortu.
§ 1.
[Plac zabaw]
1. Plac zabaw przeznaczony jest dzieci w wieku od 3 do 13 lat.
2. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który ponosi
za nie odpowiedzialność.
3. Na teren placu zabaw nie wolno przyprowadzać zwierząt.
4. Na terenie placu zabaw zakazane jest śmiecenie. Odpadki należy wyrzucać do koszy na śmieci.
5. Nie wolno wnosić napojów w opakowaniach szklanych.
6. Na terenie placu zabaw nie wolno spożywać napojów alkoholowych.
7. Na terenie placu zabaw niedozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych (w tym również epapierosów).
8. Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub
środków odurzających.
9. Dopuszczalne jest korzystanie z urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw wyłącznie
zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
10. Zabronione jest wchodzenie na dachy wieży i domków oraz na górne elementy konstrukcji.
11. Zabronione jest siadanie we dwoje lub więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i ważek.
12. W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest:
➢

palenie ognisk oraz używanie otwartego ognia;

➢

wchodzenie na dachy wież, na górę huśtawek;

➢

siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i bujaków;

➢

huśtanie się na stojąco;

➢

skręcanie huśtawek łańcuchowych;

➢

wjeżdżanie na plac zabaw rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach;

➢

korzystanie z placu zabaw przez osoby powyżej 13 roku życia;

➢

niszczenie roślinności, drzew, krzewów i kwiatów.

13. Zabrania się korzystania z urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw podczas deszczu oraz
oblodzenia.
14. Na terenie placu zabaw zabronione są gry zespołowe (np. piłka nożna) i jazda na rowerze,
deskorolkach, hulajnogach itp.
§ 2.
[Trampolina]
1. Trampolina przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat.
2. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który ponosi
za nie odpowiedzialność.
3. Odpowiedzialność za bezpieczne używanie trampoliny przez dzieci ponoszą ich dorośli opiekunowie.
4. Na trampolinie powinna ćwiczyć tylko 1 osoba (większa liczba ćwiczących zwiększa ryzyko kolizji).
5. Nie należy korzystać z trampoliny w czasie deszczu i silnego wiatru.
6. Nie należy przebywać pod trampoliną w czasie ćwiczeń.
7. Przed wejściem dziecka na trampolinę opiekun winien sprawdzić stan techniczny urządzenia
i w przypadku znalezienia jakichkolwiek uszkodzeń powiadomić obsługę Resortu „Połoniny”.
8. Nie należy ćwiczyć na trampolinie w rzeczach z haczykami i innymi elementami ubioru wbijającymi
się w ciało.
9. W czasie ćwiczeń należy zachować szczególną ostrożność, bowiem nieprzepisowe korzystanie
z trampoliny może być przyczyną urazów pleców, szyi i głowy.
§ 3.
[Postanowienia końcowe]
1. Osoby w jakikolwiek sposób naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu mogą być
natychmiastowo usunięte z terenu placu zabaw Resortu.
2. Korzystanie z poszczególnych urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw lub trampoliny
powinno być dostosowane do wieku i rozwoju dziecka. Oceny winien dokonać opiekun.
3. W przypadku wyrządzenia jakiejkolwiek szkody sprawca szkody ponosi pełną odpowiedzialność
odszkodowawczą, którą Usługodawca może rozliczyć również z opłatami za pobyt w Resorcie.
Opiekun prawny odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie.
4. Za rzeczy pozostawione na placu zabaw oraz w pobliżu trampoliny Resort nie ponosi
odpowiedzialności.
5. Niniejszy Regulamin stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu/Ogólnych warunków
przebywania w Resorcie „POŁONINY” w Bukowcu i jego integralną część.
Jeśli potrzebują Państwo pomocy lub mają jakiekolwiek pytania odnośnie zasad czy zastosowanych
środków ostrożności, prosimy o kontakt z personelem Resortu, pod numerem telefonu: +48 516 033
302 lub mailowo pod adresem: biuro@poloniny.pl.

