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REGULAMIN II OGRODU JORDANOWSKIEGO 

 

1. II Ogród Jordanowski (zwany dalej: II OJ, Ogrodem) jest publiczną placówką 

oświatowo-wychowawczą, która posiada swoją siedzibę w dwóch lokalizacjach  

- przy ul. A. E. Odyoca 6 i ul. J. Bytnara „Rudego” 15a. 

2. Organem prowadzącym II Ogród Jordanowski jest Urząd Dzielnicy Mokotów  

m.st. Warszawy. 

3. Budynkiem placówki II OJ, jak i przyległym do niego ogólnodostępnym terenem 

rekreacyjno-sportowym zarządza Dyrektor Ogrodu. 

4. W wykonywaniu swoich zadaoDyrektor Ogrodu współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

Radą Rodziców i Samorządem Wychowanków. 

5. Placówka II Ogrodu Jordanowskiego czynna jest od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-17:00.Teren Ogrodu 

udostępniany jest codziennie od 07:00 do 22:00 lub od 08:00 do 20:00 (w okresie 

zimowym). 

6. II Ogród Jordanowski prowadzi działalnośd w okresie całego roku kalendarzowego 

organizując zajęcia stałe dla Wychowanków Ogrodu, zajęcia okresowe 

oraz aktywności świetlicowe, wychowawcze, dydaktyczne, profilaktyczne, kulturalne 

i rekreacyjno-sportowe (dalej: Aktywności), a także udostępniając Wypożyczalnię 

sprzętu sportowego dla wszystkich Odwiedzających (Użytkowników). 

7. Na terenie II Ogrodu Jordanowskiego możliwe jest zorganizowanie wydarzeo 

okolicznościowych po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora placówki. 

8. II Ogród Jordanowski zastrzega sobie prawo okresowego odwołania możliwości 

korzystania z budynku placówki IIOJ (w tym z Wypożyczalni sprzętu sportowego) 

lub części terenusportowo-rekreacyjnego, informując o tym Użytkowników 

(np. wywieszając ogłoszenie). 

9. Uczestnictwo w zajęciach oraz Aktywnościach, a także korzystanie z terenów 

rekreacyjno-sportowych Ogrodu jest bezpłatne i dobrowolne. 



10. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach zawartych w Regulaminie 

Wypożyczalni sprzętu sportowego i możliwe jest za okazaniem dokumentu 

tożsamości, podaniu imienia, nazwiska oraz danych adresowych domowych  

lub adresu szkoły, do której uczęszcza Użytkownik. 

11. Zasady dotyczące bezpieczeostwa ochrony danych osobowych zawarte  

sąw Obowiązku informacyjnym stanowiącym częśd Polityki Ochrony Danych 

Osobowych w II Ogrodzie Jordanowskim. Treśd Obowiązku informacyjnego dostępna 

jest dla wszystkich Użytkowników Ogrodu w gablotach lub/i na tablicach 

informacyjnych Ogrodu oraz na stronie internetowej www.ogrodjordanowski.pl.  

12. Dzieci do lat 7 mogą przebywad na terenie II OJ jedynie pod opieką dorosłych. 

13. Pierwszeostwo w korzystaniu z boisk, sprzętu i urządzeo terenowych mają 

Wychowankowie II Ogrodu Jordanowskiego. 

14. Na terenie placówki i terenów rekreacyjno-sportowych II Ogrodu Jordanowskiego 

zabrania się:  

 jazdy na rowerze i hulajnogach elektrycznych  

 zjeżdżania rowerami z górki przeznaczonej na tor wrotkowo-rolkowy 

 korzystania z urządzeo zabawowych i sportowych niezgodnie  

z ich przeznaczeniem 

 korzystania z uszkodzonych urządzeo i sprzętu sportowego 

 spożywania alkoholu i palenia papierosów tradycyjnych oraz elektrycznych 

 przebywania pod wpływem alkoholu i środków odurzających 

 wprowadzania zwierząt 

 niszczenia roślinności i urządzeo 

 zaśmiecania terenu 

 palenia ognisk i grillowania 

 organizowania zajęd, wydarzeo, planów filmowych itp. przez osoby z zewnątrz 

bez zgody Dyrektora  

 prowadzenia działalności handlowej bez zgody Dyrektora 

 opalania się w kostiumie kąpielowym/bieliźnie/w sposób roznegliżowany 

 wjazdu pojazdami mechanicznymi (za wyjątkiem samochodów służb 

porządkowych i dostawczych) bez zgody Dyrektora 

 



15. Użytkownik i Wychowanek Ogrodu mają prawo do wyróżnieo i nagród: 

 przed grupą lub ogółem wychowanków przez wychowawcę  

lub dyrektora, 

 dyplom, nagroda rzeczowa 

 pisemna pochwała skierowana do Wychowanka, jego Rodziców  

lub Opiekunów prawnych, Szkoły 

 wpis do kroniki Ogrodu 

16. Za szkody wyrządzone przez Wychowanków/niepełnoletnich Użytkowników 

odpowiadają Rodzice lub Opiekunowie prawni (art. 427 Kc). W przypadku zniszczenia 

mienia II OJ przez pełnoletniego Użytkownika odpowiedzialnośd ponosi on sam. 

17. Pracownik II Ogrodu Jordanowskiego lub pracownik ochrony możezwrócid uwagę 

na niewłaściwe lub niezgodne z Regulaminem zachowanie, a w skrajnych 

przypadkach wezwad Policję lub Straż Miejską. 

18. Za nieprzestrzeganie Regulaminu grozi upomnienie (ustne, pisemne),  

czasowe lub stałe zawieszenie w zajęciach, ograniczenie możliwości wypożyczania 

sprzętu sportowego oraz powiadomienie o zaistniałym fakcie Rodziców  

lub Opiekunów prawnych. 

19. Użytkownik, który zauważy wypadek, niebezpieczeostwo lub uszkodzenie budynku, 

sprzętu rekreacyjno-sportowego, niewłaściwe korzystanie z urządzeo lub terenu 

Ogrodu powinien powiadomid o tym administrację II Ogrodu Jordanowskiego 

(osobiście lub telefonicznie). 

20. Przebywanie w budynku oraz na terenach rekreacyjno-sportowych 

II Ogrodu Jordanowskiego jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem zasad 

niniejszego Regulaminu, Regulaminu II Ogrodu Jordanowskiego, zasad BHP oraz zasad 

przeciwpożarowych. 

 


