
Zanim Twoje dziecko pójdzie sie bawiæ  porozmawiaj z nim 
o zagro¿eniach, jakie mog¹ sie pojawiæ na placu zabaw. 

Przy wejœciu na plac zabaw rozejrzyj sie, czy teren jest ogrodzony 
oraz czy dostêpna i czytelna jest informacja wskazuj¹ca,

 kto jest odpowiedzialny za bezpiecze stwo miejsca zabaw . ñ    

PrzejdŸ siê po placu i sprawdŸ nawierzchnie
Pamiêtaj, ze beton i asfalt nie s¹ tak bezpieczne, 
jak materiaùy syntetyczne czy wióry drzewne.

Przyjrzyj siê czy podùo¿e jest bezpieczne i czyste,

w szczególnoœci szukaj kamieni, pniaków, rozbitego szkùa, œmieci.

SprawdŸ urz¹dzenia, zanim Twoje dziecko zacznie siê na nich bawiæ: 
jeœli to mo¿liwe pobujaj sie na nich, potrz¹œnij, poœlizgaj siê. 

WyobraŸ sobie, jak Twoje dziecko bêdzie u¿ywaæ tych urz¹dzeñ, 
zwróæ te¿ uwagê na zardzewiaùe, sùabo umocowane lub uszkodzone elementy.

Przed zabaw¹ powtórz swoje uwagi i wska¿ ewentualne zagro¿enia. 
Nie b¹dŸ jednak zbyt rygorystyczny. Na placu zabaw stùuczenia,

 ale nie powa¿niejsze obra¿enia, to nieunikniony element zabawy.

Reaguj, jeœli dzieje sie coœ niebezpiecznego, zwracaj uwagê nie tylko 

nierozwa¿nym dzieciom, lecz równie¿ beztroskim rodzicom.

Miej na uwadze, ¿e niemo¿liwe jest utworzenie placu zabaw, na którym

 dzieci nigdy nie doznaj¹ obra¿eñ. Wiekszoœci wypadków mo¿na unikn¹æ,

tak¿e dziêki wyobraŸni i œwiadomoœci, co zùego mo¿e sie wydarzyæ.

O czym pamiêtaæ  na
placu zabaw?

Place zabaw odgrywaj¹ w ¿yciu dzieci  wa¿n¹ rolê.
Zabawa to jedno z g³ównych zajêæ dzieci,
 kojarzy siê ze spontanicznoœci¹, wzmaga 
kreatywnoœæ, jest przyjemnoœci¹ i frajd¹.

   Przyniesienie siniaka z placu zabaw
 to „prawo” ka¿dego dziecka. 

Mówi¹c jednak o prawach nie zapomnijmy,
ze ka¿de dziecko ma przede wszystkim prawo 

do bezpiecznej zabawy.
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Zanim Twoje dziecko zacznie siê bawiæ rozejrzyj siê 
wokóù. 

Plac powinien byæ ogrodzony, zaœ w widocznym miejscu 
powinieneœ odnaleŸæ informacje wskazujac¹ kto jest 
odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeñstwa.

Najwiêksze zagro¿enia dla bawi¹cych siê dzieci                    
to upadki na tward¹ nawierzchniê i wpl¹tanie siê czêœci 
ubrania  w urz¹dzenia zlokalizowane na placu. 

Powiedz dziecku,  jak bawiæ  siê  bezpiecznie.                          
Nie zapomnij, aby sprawdzaæ jak bawi sie Twoje dziecko.

 Do urz¹dzeñ umieszczonych na placu zabaw nigdy               
nie przywi¹zuj ubrañ, sznurków, tasiemek, czy smyczy- 
mo¿e to prowadziæ do wypadków.

 N i e  n a p r a w i a j  n i c z e g o  n a  p l a c u  z a b a w .                                  
Je¿eli chcesz coœ zrobiæ umieœæ na niebezpiecznym 
urz¹dzeniu kartkê z ostrze¿eniem i wezwij osobê                        
lub instytucjê odpowiedzialn¹ za bezpieczeñstwo placu.

   

 

,
Kogo poinformowaæ, 

jeœli plac zabaw nie jest bezpieczny?

Je¿eli zauwa¿ysz na placu zabaw urz¹dzenia, 
które mog¹ byæ niebezpieczne dla dzieci (tj. niedostatecznie 

przytwierdzone do podùo¿a, uszkodzone, z brakujacymi 
elementami, skorodowane lub ze zniszczonymi uchwytami, 

nieprawidùow¹ lub niebezpieczn¹ nawierzchniê) 

o tym w pierwszej kolejnoœci wùaœciciela lub zarz¹dcê terenu. 
Najczêœciej bêdzie to spóùdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, 

dozorca lub administrator budynku.
Place zabaw znajduj¹ce siê  w miejscach ogólnodostêpnych,

szkoùach i przedszkolach s¹ najczêœciej wùasnoœci¹ gminy 
lub osób prywatnych – poszukaj tablicy wskazuj¹cej,

 kto jest odpowiedzialny za bezpieczeñstwo u¿ytkowników.

 
poinformuj

Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego.

Najlepiej skontaktowaæ siê 
 z inspektoratem nadzoru 

budowlanego znajduj¹cym siê
 w ka¿dym mieœcie 

powiatowym.
Adresy tych organów mo¿na 

znaleŸæ na stronie:

 www.gunb.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej.

Znajduje sie w ka¿dym 
mieœcie wojewódzkim.

Adresy do inspektoratów 
mo¿na znaleŸæ na stronie:

 www.uokik.gov.pl

  GDZIE SZUKAÆ POMOCY?
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Wszystkie urz¹dzenia na placu zabaw
 powinny byæ bezpieczne 
dla bawi¹cych siê dzieci. 
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Ocenê ryzyka powinni  przeprowadziæ specjaliœci,
        choæ niektóre zagro¿enia mo¿na sprawdziæ samemu.

Pamiêtaj, ze urz¹dzenia znajduj¹ce sie na placu zabaw   
powinny byæ odpowiednio przymocowane do podùo¿a  

      i stabilne podczas stania, siedzenia, huœtania siê na nich 
      i zabawy zgodnej z przewidywanymi sposobami u¿ycia 

      tych urz¹dzeñ.

SprawdŸ to sam wypróbowuj¹c urz¹dzenie i jego czêœci:   
mo¿esz zùapaæ za uchwyty karuzeli, czy zje¿d¿alni lub 

przesun¹æ rêk¹ po powierzchni drabinek - sprawdzisz, 
czy nie ma tam zadziorów lub wystaj¹cych czêœci,                 

o które dziecko mo¿e siê skaleczyæ, mo¿esz te¿ potrz¹sn¹æ 
urz¹dzeniem - ocenisz, czy jest dobrze umocowane.

Pamiêtaj, ¿e nie ka¿de urz¹dzenie umieszczone 
na placu zabaw jest odpowiednie dla dziecka 

w ka¿dym wieku.

Nie tylko urz¹dzenia na placu zabaw powinny byæ 
bezpieczne, lecz równie¿ i nawierzchnia. 

Prawidùowo zainstalowane i konserwowane nawierzchnie 
zmniejszaj¹ w szczególnoœci prawdopodobieñstwo 

niebezpiecznych dla ¿ycia urazów gùowy dzieci.

Do zamortyzowania uderzenia spowodowanego upadkiem  
z wysokoœci mo¿na zastosowaæ na przykùad gumê, 
wióry drzewne, piasek i ¿wir, przy czym im wy¿sze 

jest urz¹dzenie, tym wa¿niejsza jest kwestia                       
bezpiecznej nawierzchni.

Je¿eli na placu zabaw znajduje sie wysoka zje¿d¿alnia, 
to pod ni¹ i dokoùa niej powinna znajdowaæ siê grubsza 

lub szersza bezpieczna nawierzchnia. 
Natomiast w przypadku maùej karuzeli nawierzchnia 

nie musi byæ ani za gruba, ani zbyt szeroka, 
poniewa¿ niebezpieczeñstwo upadku
 z mniejszej wysokoœci jest mniejsze.

Lepiej jest unikaæ placów zabaw pokrytych asfaltem lub
betonem, bo takie nawierzchnie nie amortyzuj¹ uderzeñ

podczas upadku. 

Jeœli nawierzchnie te s¹ stosowane poza strefami upadku, 
na przykùad na œcie¿kach lub w miejscach do

gry w koszykówkê jest to do przyjêcia.

Bezpieczna nawierzchnia 

8. Szczeliny na staùe zamontowane w urz¹dzeniach                     
na placu zabaw nie moga zagra¿aæ bawi¹cym siê.

  Otwory powinny byæ  na tyle du¿e, ¿e caùe ciaùo dziecka 
zmieœci  sie w nich bez trudu i siê stamt¹d uwolni, 

albo na tyle maùe,  ¿e kiedy dziecko wœliŸnie sie do nich 
nogami, to zatrzyma na wysokoœci klatki piersiowej.

Jezeli otwór jest tak du¿y, ¿e gùowa dziecka                                   
bez trudu przez niego przechodzi, 

musi istnieæ równie¿ mo¿liwoœæ wyci¹gniêcia gùowy. 
Normy wskazuj¹, ¿e nie powinno stosowaæ siê otworów 

o œrednicy pomiêdzy 9 a 23 centymetry, bo wówczas 
zakleszczona na wysokoœci czêœæ ciaùa 

nie uwolni siê stamt¹d. 

7. Zwróæ uwagê, czy wokóù ka¿dego urz¹dzenia na placu 
zabaw, z którego korzystaj¹ dzieci wystêpuje obszar, 

    w którym nie znajduj¹ siê ¿adne inne obiekty, czy 
przeszkody („strefa upadku”). Dla ró¿nych urz¹dzeñ  

istniej¹ ró¿ne strefy upadku, jako rodzic sprawdŸ               
to sam i upewnij siê, czy w odlegùoœci  trzech do piêciu 

kroków od urz¹dzenia nie ma kamieni, ogrodzeñ, 
pùotów, drzew, czy zwisaj¹cych gaùêzi, które mog¹ 

spowodowaæ obra¿enia.

6. Zwróæ szczególn¹ uwagê na te czêœci urz¹dzeñ, 
które znajduj¹ siê na wysokoœci. 

SprawdŸ to sam i postaw swoje dziecko z wyci¹gniêtymi 
rêkami obok zje¿d¿alni.

Je¿eli dziecko nie mo¿e dosiêgn¹æ do najwy¿szego 
punktu zje¿d¿alni, zastanów siê 

czy jest to najlepsze miejsce do zabawy 
albo po prostu asekuruj dziecko w czasie,

 kiedy bêdzie siê tam bawiæ.


