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Załącznik do Zarządzenia 

nr BZPE.00501.4.2017.AG Burmistrza Gminy Mosina z 

dnia 5 stycznia 2017 roku 

 

REGULAMIN ZIELONEJ SALI 

 

1. Zielona Sala to ogólnodostępny teren służący nauce i wypoczynkowi. 

2. Zielona Sala jest otwarta dla użytkowników w godzinach otwarcia boiska szkolnego. 

3. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie Zielonej Sali tylko pod opieką osób 

dorosłych (rodziców lub opiekunów), którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. 

4. Za dzieci przebywające na terenie Zielonej Sali bez opieki odpowiedzialność ponoszą ich 

rodzice lub opiekunowie. 

5. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

6. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników zabrania się wchodzenia na elementy 

konstrukcji urządzeń, które nie są przeznaczone do siedzenia. Do siedzenia przeznaczone 

są ławy będące elementem konstrukcyjnym ławostołów i służą one tylko do tego celu. 

7. Za naprawę zniszczeń w urządzeniach wynikłych z niewłaściwego użytkowania lub 

dewastację odpowiadają materialnie osoby, które dokonały zniszczeń. 

8. Za naprawę zniszczeń w urządzeniach wynikłych z niewłaściwego użytkowania lub 

dewastację odpowiadają materialnie rodzice lub opiekunowie dzieci, które dokonały 

zniszczeń. 

9. Na terenie Zielonej Sali zabrania się: 

a) niszczenia urządzeń; 

b) zaśmiecania terenu; 

c) wprowadzania zwierząt na teren Zielonej Sali; 

d) jazdy na rowerze, motocyklu, motorowerze, skuterze, quadzie itp.; 

e) uprawiania sportu i gier związanych z aktywnością fizyczną np. zręcznościowych; 

f) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów; 

g) niszczenia i uszkadzania roślinności; 

h) zakłócania spokoju i porządku publicznego; 

i) postępowania zagrażającego bezpieczeństwu innych użytkowników; 

j) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych 

substancji chemicznych; 

k) spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, palenia tytoniu; 

l) przebywania osób nietrzeźwych; 

m) wykorzystywania Zielonej Sali do celów innych niż wskazane w pkt 1. 

Regulaminu. 

10. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku nie dostosowania 

się do przepisów porządkowych lub niewłaściwego korzystania z urządzeń i niezgodnego 

z ich przeznaczeniem. 



11. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie 

mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

12. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń i zniszczenia zieleni należy zgłaszać 

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Krosinku lub do Urzędu Miejskiego w Mosinie 

(pl. 20 Października 1, Mosina, tel.: 61-8109-500) 

 

 Właściciel: Gmina Mosina 

 Administrator: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krosinku – tel.: 61-813-26-57 

 

Telefony alarmowe: 

 Numer alarmowy: 112 

 Pogotowie ratunkowe: 999 

 Straż Pożarna: 998 

 Policja: 997 

 Straż Miejska w Mosinie: 61-819-758-55; 501-467-312 


