
 

 

 

REGULAMIN SALI GIER I ZABAW 

1. Sala gier i zabaw (dalej także: Sala, Sala zabaw) służy oczekiwaniom społeczności 

lokalnej w zakresie animacji czasu wolnego Użytkowników oraz celem integracji 

środowiska i szeroko pojętego przygotowania dzieci do udziału w procesie edukacji 

formalnej(np. przedszkola). 

2. Korzystanie z Sali jest bezpłatne oraz dobrowolne i możliwe jedynie  

po wyrażeniu zgody przez wychowawcę lub pracownika sekretariatu II Ogrodu 

Jordanowskiego. 

3. Sala Gier i Zabaw udostępniana jest Użytkownikom w wyznaczonych godzinach, 

które zależne są od planu zajęd stałych Ogrodu w danym roku szkolnym. 

4. Istnieje możliwośd skorzystania z Sali w godzinach innych niż wymienione w pkt. 5, 

po uzyskaniu zgody Wychowawcy lub pracownika administracji II OJ. 

5. II Ogród Jordanowski zastrzega sobie prawo okresowego odwołania możliwości 

korzystania z Sali, informując o tym Użytkowników (np. wywieszając ogłoszenie). 

6. Pierwszeostwo w korzystaniu z Sali Gier i Zabaw mają Wychowankowie Ogrodu. 

7. Ze względów bezpieczeostwa w Sali nie może przebywad więcej niż 14 osób. 

Wyjątek stanowią grupy zorganizowane pod nadzorem opiekuna. 

8. Dzieci przebywają w Sali tylko pod nadzorem Rodzica/Pełnoletniego opiekuna. 

Opiekun ponosi pełną odpowiedzialnośd za cały okres przebywania dziecka w Sali,  

a także za ewentualnie wyrządzone szkody na mieniu i zdrowiu innych osób. 

9. Istnieje możliwośd samodzielnego przebywania dziecka w Sali Gier i Zabaw,  

jednak wyłącznie po wypełnieniu (jednorazowo) odpowiedniego oświadczenia przez 

Rodzica/Opiekuna prawnego. Bierze on pełną odpowiedzialnośd za cały okres 

przebywania dziecka w Sali, a także za ewentualnie wyrządzone szkody na mieniu  

i zdrowiu innych osób. Oświadczenie dostępne jest w sekretariacie lub w pokoju 

nauczycielskim II Ogrodu Jordanowskiego. 



10. Zasady dotyczące bezpieczeostwa ochrony danych osobowych zawarte 

są w 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.  

11. Korzystanie z zabawek i materiałów/sprzętów dydaktycznych jest możliwe zgodnie  

z ich przeznaczeniem. 

12. Zabrania się wynoszenia z Sali zabawek i materiałów/sprzętów dydaktycznych 

bez zgody Wychowawcy. 

13. O każdym uszkodzeniu ciała, wypadku, niebezpieczeostwie lub uszkodzeniu sprzętu 

należy niezwłocznie powiadomid Wychowawcę albo innego pracownika 

II Ogrodu Jordanowskiego. 

14. Podczas przebywania  w Sali, Użytkownicy zachowują spokój i nie przeszkadzają sobie 

w pracy/zabawie. 

15. Użytkownicy dbają o czystośd, ład i porządek w Sali. 

16. W Sali obowiązuje zakaz spożywania posiłków. 

17. Przed wejściem do Sali zabaw, Użytkownicy zobowiązani są zdjąd/zmienid obuwie,  

a okrycia wierzchnie zostawid w szatni. 

18. Pracownik II Ogrodu Jordanowskiego może odmówid Użytkownikowi wstępu do Sali 

lub skrócid jego pobyt jeśli uzna, że swoim zachowaniem bądź wybranymi 

aktywnościami może zagrażad innym osobom. 

19. Za szkody wyrządzone przez Użytkowników na mieniu i zdrowiu innych osób 

korzystających z Sali odpowiadają Rodzice lub Opiekunowie prawni (art. 427 Kc).  

W przypadku wyrządzenia szkód przez pełnoletniego Użytkownika odpowiedzialnośd 

ponosi on sam.  

20. Korzystanie z Sali gier i zabaw jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego 

Regulaminu, Regulaminu II Ogrodu Jordanowskiego, zasad BHP i zasad 

przeciwpożarowych. 


