
UCHWAŁA NR XI/89/19
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z dmuchanego placu zabaw stanowiącego własność Miasta 
i Gminy Radzyń Chełmiński 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 506) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z obiektu użyteczności publicznej jakim jest dmuchany plac zabaw 
w parku rekreacji sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim stanowiący własność Gminy Miasto i Gminy 
Radzyń Chełmiński, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 
go na tablicach informacyjnych usytuowanych w widocznym miejscu na terenie obiektu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Michaliszyn
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Uzasadnienie
Ze względu na ogólnodostępny charakter dmuchanego placu zabaw - mając na względzie bezpieczeństwo 
użytkowników, konieczne jest wprowadzenie warunków korzystania z tego obiektu. Regulamin stanowi jasne 
i przejrzyste zasady korzystania dla wszystkich użytkowników a ponadto umożliwią pracownikom obsługi 
wyznaczonym przez Administratora oraz służbom porządkowym i organizatorom imprez korzystającym z obiektu 
– egzekwowania poprawnego zachowania w miejscu użyteczności publicznej, jakim jest w/w obiekt. Wobec 
powyższego przyjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione i konieczne. 
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Załącznik do Uchwały Nr XI/89/19

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

z dnia 23 lipca 2019 r.

Regulamin korzystania z krytego lodowiska stanowiącego własność 

1) Dmuchany plac zabaw jest obiektem zarządzanym przez Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Plac 
Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński tel. 56 688 60 10. 

2) Uznaje się, że osoby przebywające na terenie obiektu wyposażonego w dmuchany plac zabaw zapoznały się 
z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązały się do bezwzględnego przestrzegania jego 
postanowień. 

3) Dmuchany plac zabaw jest czynny według harmonogramu zamieszczonego każdorazowo na stronie: 
www.radzynchelminski.eu. 

4) Zarządca dmuchanego placu zabaw zapewnia określoną ilość osób obsługujących, aby była możliwość 
sprawnego kierowania dziećmi korzystającymi z dmuchanego placu zabaw jak również czuwania nad 
bezpieczną pracą urządzeń. Nie dotyczy to wynajmu na imprezy okolicznościowe. Zapewnienie ilości osób 
obsługujących, aby byla możliwość sprawnego kierowania dziećmi korzystającymi z dmuchanego placu zabaw 
należy do wynajmującego - co określi odrębna umowa. 

5) Dmuchany plac zabaw jest ogólnodostępny. Za korzystanie z palcu zabaw pobiera się opłatę zgodnie 
z ustalonym cennikiem. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na dmuchany plac zabaw. Zabawa na 
elementach trwa 25 minut (jedna sesja) a wejścia odbywają według ustalonego harmonogramu. Wynajęcie 
całego kompleksu na organizację imprezy okolicznościowej możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu terminu 
i podpisaniu umowy wynajmu. 

6) W przypadku zabaw zorganizowanych – przedszkola/szkoły, wynajmu lub wystąpienia szczególnych 
okoliczności zarządzający ma prawo do zmian harmonogramu korzystania z dmuchanego placu zabaw o czym 
będzie każdorazowo informować na stronie www.radzynchelminski.eu. 

7) Na trzech elementach pneumatycznych (dużych) jednorazowo może przebywać maksymalnie 26 dzieci. Plac 
zabaw szkoła – 12 dzieci , Plac zabaw kopalnia – 10 dzieci, Plac zabaw piramida – 4 dzieci. Ponadto na dwóch 
(małych) jednorazowo może przebywać maksymalnie 7 dzieci. Trampolina i zjeżdżalnia mini – 4 dzieci max 
do 4 roku życia, Multi centrum mini – 3 dzieci max do 4 roku życia. 

8) Każde dziecko korzystające z dmuchanego placu zabaw za zgodą i na odpowiedzialność rodzica / opiekuna 
który ponosi osobiste ryzyko związane zabawą na elementach pneumatycznych. 

9) Dla zapewnienia bezpieczeństwa na dmuchanym placu zabaw muszą być przestrzegane następujące zasady 
korzystania: 

a) wszyscy uczestnicy zabawy muszą zdjąć buty i wyjąć z kieszeni wszystkie rzeczy, które w czasie zabawy 
mogą wypaść, 

b) na terenie dmuchanego placu zabaw obowiązuje zakaz spożywania wszelkich produktów nie wyłączając 
napoi i słodyczy a zwłaszcza cukierków, 

c) na czas zabawy na poduszce dzieci zdejmują okulary, kolczyki, łańcuszki.

10) Na teren dmuchanego placu zabaw wchodzić można tylko od strony frontowej, niedozwolone jest wspinanie 
się po ścianach bocznych. 

11) Korzystanie z dmuchanego placu zabaw przez dzieci do lat 9 odbywa się wyłącznie w obecności 
i pełnoletniego opiekuna który ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
dzieci oraz odpowiada za szkody przez nie wyrządzone. 

12) Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, uszkodzone lub utracone na terenie 
obiektu i poza nim. 
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13) Osoby łamiące zasady regulaminu oraz nie stosujące się do poleceń obsługi będą wypraszane z obiektu lub 
otrzymają zakaz wstępu na czas wyznaczony przez obsługę. 

14) Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub 
innych środków odurzających. 

15) Na terenie hali łukowej funkcjonuje system monitoringu wizyjnego z zapisem, który może być wykorzystany 
do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób łamiących zasady regulaminu i naruszających porządek 
wewnętrzny obiektu. 

16) W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obiektu. O wszelkich aktach 
wandalizmu i innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie obiektu należy natychmiast 
poinformować pracowników obsługi i: 

POLICJĘ – Tel. 997 

POGOTOWIE RATUNKOWE – Tel. 999 

TELEFON ALARMOWY - 112

Każda osoba korzystająca z dmuchanego placu zabaw zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami 
regulaminu obowiązującego na jego terenie i podporządkowania się jego zapisom oraz poleceniom obsługi. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego 
oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
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