dla rozwoju Mazowsza

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA Z TERENÓW PARKU
SKARBKÓW I STAWÓW GOLIANA:
W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich
korzystających i przebywających na terenie rekreacyjnym zabrania się:
Niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności oraz rozkopywania gruntu,
Zaśmiecania,
Niszczenia i uszkadzania obiektów budowlanych oraz sprzętu,
Niszczenia i przestawiania ławek, koszy, urządzeń zabawkowych oraz siadania na
oparciu ławek,
5. Handlu i usług bez zezwolenia administratora,
6. Wprowadzania psów bez smyczy, a psów przejawiających agresję oraz psów rasy
uważanych za agresywne bez smyczy i bez kagańca,
7. Używania ognia otwartego,
8. Wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych bez zgody
administratora,
9. Palenia papierosów,
10. Spożywania alkoholu, przebywania na terenie w stanie nietrzeźwym oraz
używania środków odurzających,
11. Wjazdu na teren wszelkich pojazdów samochodowych oraz motocykli, z wyjątkiem
pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych oraz służb
porządkowych,
12. Jazdy na rowerach i rolkach poza wyznaczonymi trasami,
13. Powodowania hałasu, zakłócania spokoju i ciszy,
14. Umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń,
15. Organizowania imprez bez zgody administratora,
16. Kąpieli w rzece Rokiciance oraz jej zanieczyszczania,
17. Kąpieli w akwenach wodnych oraz zanieczyszczania wody w akwenach wodnych,
18. Wędkowania na akwenach wodnych,
19. Wchodzenia na elementy fontanny, kąpanie się w niej i picia wody z niej,
20. Korzystania z urządzeń zabawkowych dzieciom do lat 7 bez opiekuna,
21. Wychodzenia w butach typu szpilki na obiekty o poliuretanowych
nawierzchniach bezpiecznych (plac zabaw),
22. Przebywania dzieciom i młodzieży do lat 16 bez opieki dorosłych po godzinie 22.00,
23. Płoszenia ptactwa oraz biwakowania,
24. Zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników,
25. Wnoszenia przedmiotów ogólnie uznawanych za niebezpieczne.
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Ponadto zobowiązuje się właścicieli zwierząt do sprzątania odchodów pozostawionych przez
ich zwierzęta.
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dla rozwoju Mazowsza

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW NA
TERENIE PARKU SKARBKÓW I STAWÓW GOLIANA:
1. Place zabaw przeznaczone są do zabawy i wypoczynku dzieci w wieku od 1 roku do
lat 15,
2. Urządzenia zabawowe należy wykorzystać zgodnie z ich przeznaczeniem,
3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialności ponoszą
ich opiekunowie,
4. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do
rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka,
5. Rodzice/opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność prawną za ewentualne szkody
wyrządzone przez dzieci na osobach i mieniu,
6. Nie należy korzystać z urządzeń zabawowych, gdy są mokre lub oblodzone,
7. Nie należy korzystać z urządzeń zabawowych, gdy są zniszczone i zdewastowane.
Ponadto, w trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa
wszystkich korzystających i przebywających na terenach Placów Zabaw zabrania się:
1. Wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika dla osoby
niepełnosprawnej),
2. Jeżdżenia na rowerze, deskorolkach, rolkach oraz hulajnogach,
3. Picia alkoholu i palenia papierosów,
4. Handlu bez zezwolenia,
5. Niszczenia roślinności i zaśmiecania,
6. Wchodzenia w butach typu szpilki na obiekty o poliuretanowych nawierzchniach
bezpiecznych.

Niniejszy regulamin do pobrania pod linkiem Uchwała nr 358/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim.
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