UCHWAŁA NR V/27/11
RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń znajdujących się w Gminnym Centrum
Rekreacji
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,
poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.
1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337;
Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U.
z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230;
Nr 106, poz. 675) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z urządzeń znajdujących się w Gminnym Centrum Rekreacji
w Kamińsku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Szawara
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Załącznik do Uchwały Nr V/27/11
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 23 lutego 2011 r.
Regulamin korzystania z urządzeń znajdujących się w Gminnym Centrum Rekreacji w Kamińsku
§ 1. W skład Gminnego Centrum Rekreacji w Kamińsku wchodzi:
1) plac zabaw
2) park linowy
§ 2. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej niezależnie od miejsca
zamieszkania.
§ 3. 1. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 14
lat.
2. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego
dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun.
§ 4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na
bezpieczeństwo bawiących się należy przestrzegać następujących zasad:
1) w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,
2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,
3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, karuzel i ważek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu,
4) zabronione jest wstawanie na ruchomych częściach urządzeń.
§ 5. Z urządzeń zabawowych dzieci korzystają pod opieką osób dorosłych (rodzic, opiekun), które odpowiadają
za ich bezpieczeństwo.
§ 6. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
1) zaśmiecania terenu,
2) niszczenia i uszkadzania roślinności,
3) dewastowania urządzeń zabawowo - rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
4) zakłócania spokoju i porządku publicznego,
5) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
6) wprowadzania zwierząt,
7) spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, przebywania osób nietrzeźwych oraz
palenia tytoniu.
§ 7. Zabrania się przebywania na terenie placu zabaw po zapadnięciu zmroku oraz w okresach, kiedy plac jest
nieczynny lub wykonywane są w nim jakiekolwiek prace remontowe lub renowacyjne, bądź, kiedy stwierdzono
uszkodzenie jakiegoś urządzenia.
§ 8. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych należy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Kultury
w Górowie Iławeckim ul. Kościuszki 17, tel. 89 7611322.
§ 9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu
zabaw.
§ 10. 1. Z parku linowego mogą korzystać osoby powyżej 14 roku życia samodzielnie.
2. Dzieci poniżej 14 roku życia mogą korzystać z parku linowego łącznie z rodzicem/opiekunem lub za ich
zgodą z instruktorem.
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3. Osoby korzystające z parku linowego winny postępować zgodnie z instrukcją instruktora, udzieloną
indywidualnie dla każdego uczestnika.
§ 11. Przepisy § 6, 7, 8, i 9 stosuje się odpowiednio na terenie parku linowego.
§ 12. Korzystanie z placu zabaw jest bezpłatne z wyłączeniem urządzenia zabawowego Byk.
§ 13. Korzystanie z parku linowego jest odpłatne.
§ 14. Wysokość opłat za korzystanie z urządzenia, o którym mowa w § 12 i § 13 ustala Wójt Gminy w drodze
zarządzenia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Szawara
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