załącznik do uchwały
Nr XXVIII/185/2021
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 5 lipca 2021 r.

Regulaminu korzystania z parku miejskiego „ Chojniak”, w tym amfiteatru oraz
placów zabaw, siłowni zewnętrznych i terenu wypoczynkowego (skweru)
położonych na terenie Miasta Stoczek Łukowski
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Park miejski „Chojniak”, w tym amfiteatr oraz place zabaw, siłownie zewnętrzne
i teren wypoczynkowy (skwer) są miejscem służącym do wypoczynku, spaceru,
zabawy, aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych oraz prowadzenia
zajęć edukacyjnych. Stanowią ogólne dobro wszystkich mieszkańców Miasta Stoczek
Łukowski.
2. Osoby przebywające na tych terenach zobowiązane są do przestrzegania
postanowień regulaminu.
3. Obowiązki zarządcy parku miejskiego „Chojniak”, w tym amfiteatru oraz placów
zabaw, siłowni zewnętrznych i terenu wypoczynkowego (skweru) pełni Urząd Miasta
Stoczek Łukowski.
4. W celu zachowania walorów przyrodniczych i wypoczynkowo – rekreacyjnych
parku oraz placów zabaw, siłowni zewnętrznych i terenu wypoczynkowego (skweru)
oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających
z wypoczynku, wszystkich przebywających na tych terenach zobowiązuje się do :
1) zachowania ciszy i spokoju w godzinach 22.00 – 6.00,
2) przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego,
3) stosowania się do znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na tych
terenach.
5. Na terenie parku, placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz na terenie
wypoczynkowym (skwerze) należy zachować szczególną ostrożność:
1) podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych i burz,
2) w okresie zimowym należy poruszać się odśnieżonym szlakiem,
3) przy schodzeniu ze schodów terenowych oraz na alejkach o dużym spadku.

6. Na terenie parku, placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz na terenie
wypoczynkowym (skwerze) zabrania się :
1) dotykania urządzeń elektrycznych,
2) prowadzenia handlu i usług oraz organizowania imprez bez zgody zarządcy
terenów,
3) jazdy wszelkich pojazdów, z wyjątkiem wózków inwalidzkich, rowerów, pojazdów
uprzywilejowanych i służb komunalnych oraz pojazdów posiadających zezwolenie
zarządcy,
4) używania rowerów, deskorolek i łyżworolek w sposób stwarzający zagrożenie dla
innych osób korzystających z tych terenów,
5) umieszczania tablic, napisów oraz ogłoszeń bez zgody zarządcy terenów.
§ 2.
Zasady korzystania z amfiteatru
1. Amfiteatr w parku miejskim „Chojniak” jest miejscem ogólnodostępnym służącym
do organizacji imprez kulturalno – rozrywkowych oraz sportowo – rekreacyjnych.
2. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.
3. Po zakończeniu użytkowania amfiteatru, obiekt i miejsce należy pozostawić czyste
i nieuszkodzone.
§ 3.
Zasady korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych
1. Place zabaw i siłownie zewnętrzne na terenie miasta Stoczek Łukowski są terenem
ogólnodostępnym służącym zabawie i rekreacji oraz wypoczynkowi i aktywności
fizycznej.
2. Z urządzeń znajdujących się na placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci do 15
roku życia.
3. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw lub siłowni
zewnętrznych wyłącznie pod opieką rodziców, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej
upoważnionej przez rodzica.
3. Korzystanie z urządzeń znajdujących się na placach zabaw i siłowniach
zewnętrznych powinno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego osób
korzystających.
4. Z urządzeń zainstalowanych na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych należy
korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. W tym

celu należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem
wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym urządzeniu.
5. Na terenach placów zabaw i siłowni zewnętrznych zabrania się :
1) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących,
2) gier zespołowych i jazd na rowerze, wrotkach, rolkach czy deskorolkach,
3) korzystania z urządzeń jednoosobowych przez większą ilość osób,
4) wspinania się na elementy konstrukcyjne ogrodzenia jak i na elementy
konstrukcyjne urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, drabinek
i dachów domków,
5) korzystania z niesprawnych lub uszkodzonych urządzeń, jak również podejmowania
się samodzielnej naprawy urządzeń,
6) przebywania w bezpośredniej bliskości będących w ruchu huśtawek,
7) przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających i substancji psychotropowych.
6. Korzystanie z placów zabaw i siłowni zewnętrznych odbywa się bez nadzoru
i opieki zarządcy terenu.
7. Po zakończeniu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych, należy
pozostawić czyste otoczenie i urządzenia.
§ 4.
Zasady korzystania z fontanny oraz terenu przy fontannie
1. Fontanna na terenie wypoczynkowym (skwerze) w centrum miasta udostępniania
jest do użytku publicznego codziennie w celach wypoczynku i rekreacji.
2. W celu zachowania walorów przyrodniczych terenu wypoczynkowego (skweru),
zapewnienia porządku i spokoju, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich osób
przebywających na terenie wokół fontanny, zabrania się :
1) wjeżdżania na płytę fontanny rowerami, rolkami, deskorolkami, wrotkami
czy łyżworolkami,
2) wprowadzania zwierząt na płytę fontanny,
3) zatykania dysz fontanny,
4) kąpieli i mycia się w fontannie oraz biegania w obrębie fontanny,
5) picia wody z fontanny,
6) pozostawiania dzieci do lat 10 bez opieki osób dorosłych,
7) dotykania i manipulowania przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych
znajdujących się przy fontannie oraz w niecce fontanny.

