REGULAMENT DE UTILIZARE A LOCULUI DE JOACĂ
PREZENTUL REGULAMENT SE APLICĂ TUTUROR CELOR CARE
INTRĂ LA LOCUL DE JOACĂ.
PRIN INTRAREA LA LOCUL DE JOACA ACCEPTAŢI TOATE
PREVEDERILE PREZENTULUI REGULAMENT CITIŢI-L Și
EXPLICAȚI-L COPIILOR DVS.
PRIMĂRIA COMUNEI ALUNIȘ NU SE FACE RESPONSABILĂ DE
ORICE CONSECINŢĂ REZULTATĂ ÎN URMA NECITIRII
REGULAMENTULUI SAU NERESPECTĂRII CLAUZELOR
CUPRINSE MAI JOS.

1 Este interzisă utilizarea echipamentelor de către copiii cu o greutate corporală mai mare
de 55 kilograme şi vârsta mai mare de 14 ani;
2. Accesul şi utilizarea echipamentelor dejoacă de către copii cu vârsta sub 7
ani se va face doar cu însoţitor adult; în caz contrar, aparţinătorii se fac
responsabili pentru posibilele accidente;
3. Este interzisă escaladarea structurilor din lemn, metal şi plastic, cu excepţia celor
destinate escaladelor;
4. Este interzis săritul pe şi de pe echipamentele dejoacă;
5. Este interzisa alunecarea pe burtă pe tobogane sau urcarea pe partea de alunecare;
6. Este interzisă staţionarea în zona activă a leagănelor, balansoarelor şi în faţa toboganelor;
7. Este interzisă folosirea echipamentelor defecte.
8. Este interzis consumul de mâncare şi/sau băuturi alcoolice în perimetrul locurilor dejoacă;
9. Este interzis accesul persoanelor sub influenţa băuturilor alcoolice,
halucinogene, precum şi consumul sau posesia unor asemenea substanţe în
perimetrul locului de joacă;
10. Este interzis aruncatul gunoaielor, ambalajelor de orice natură, mucuri de ţigară, etc.
11. Este interzis accesul cu animale în perimetrul locului dejoacă:
12. Este interzisă utilizarea echipamentelor de joacă de către adulţii sau însoţitori ai copiilor.
13. Este interzisă vandalizarea spaţiului dejoacă: zgârierea, scrierea, vopsirea,
murdărirea cu orice substanţă, demontarea, mutarea, ruperea, distrugerea
echipamentelor de joacă si a altor piese de mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi,
lampadare etc).
14. Nu se recomandă folosirea spaţiului dejoacă de către copiii a căror stare de sănătate
nu permite desfăşurarea activităţii în siguranţă.
15. Este interzisă scuturarea covoarelor. uscarea rufelor pe împrejmuire sau pe
echipamentele din spaţiile de joacă.
16. Este interzisă satisfacerea necesităţilor fiziologice pe terenul din incinta
spaţiilor de joacă(folosirea amplasamentului ca toaletă publică).
17. Este interzisă circulaţia sau parcarea în parcuri şi îocuri dejoacă a autovehiculelor,
ATV-urilor, scuterelor, bicicletelor, etc.
18. în cazul defecţiunilor apărute la echipamente se va anunţa Primăria Alunis tel.
0265553112 sau Poliţia Locală, tel. 0740276131 ;

19.

Eventualele accidente produse vor fi anunţate de persoanele interesate atât la Salvare,
cât şi Ia Poliţia Locală.

Telefoane utile :Saivare, Pompieri, 112 Poliţia Locală 0740276131 .
Programul de utilizare a terenului de joaca pentru copii:
-07.00-22.00 Vara*
- 08.00-22.00 iarnta *
( NOTA)* - LOCUL DE JOACĂ PENTRU COPII fiind situat în vecinătatea Grădiniţei de
copii din Muniş, între oreie 8-14 va fi folosit exclusiv de copiii din grădiniţă, sub stricta
supravegheere a educatorilor din această instituţie în caz contrar, se fac responsabili pentru
posibilele accidente, îceptind perioadele de vacantă cînd se revine ia programul normal
Sancţiuni
-nerespectarea programului de funcţionare - amendă 150 ÷300 lei;
-nerespectarea limitei de vârstă - amendă 150 ÷ 300 lei;
-aruncarea în spatiile de joaca a gunoaielor, rezidurilor - amendă 200÷400 lei;
-intrarea cu biciclete si ciini - amendă 200 ÷ 400 lei;
-consumul de băuturi alcoolice - amenda 200 ÷ 400 lei;
-stationarea persoanelor în grupuri, pentru alt motiv decît cel de agrement amenda 200 ÷ 400
lei;
- distrugerea echipamentelor, acte de vandalism - amendă 500 ÷ 1000 lei;
- scuturatul covoarelor, uscarea imbracamintei pe împrejmuire si echipamente - amendă
200÷400 lei;
- mutarea mobilierului urban: banei, coşuri - amendă 150÷300 lei.

