
REGULAMIN SALI ZABAW – ZIMOWEGO PLACU ZABAW 

udostępnionej przez Dom Kultury Dorożkarnia w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 

w ramach sieci Miejsc Aktywności Lokalnej Siekierki  

 

Postanowienia ogólne 

Dom Kultury Dorożkarnia w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (Dorożkarnia) działając 

w ramach sieci Miejsc Aktywności Lokalnej Siekierki (MAL Siekierki), udostępnia w swojej 

siedzibie niniejszą Salę Zabaw, celem upowszechniania rodzinnych spotkań, a także celem 

promowania wspólnego wypoczynku dzieci i ich rodziców z okolic Siekierek (osoby korzystające).  

Dorożkarnia nie organizuje mieszkańcom wypoczynku w Sali Zabaw, nie jest też organizatorem 

planu zajęć, czy jakiejkolwiek aktywności możliwej do podejmowania przez mieszkańców. 

Otwieramy się natomiast na własną inwencję mieszkańców, by wspólnie z dziećmi tworzyli oni 

i rozwijali rodzinną przestrzeń bycia razem w MAL Siekierki. 

MAL Siekierki w Dorożkarni jest miejscem otwartym na działalność społeczną i informacyjną, 

a także przestrzenią neutralną światopoglądowo i ideologicznie. Nie wspieramy przy tym żadnych 

działań komercyjnych, politycznych, religijnych, w tym wykluczających w jakikolwiek sposób. 

Podstawowe założenia formalno-prawne 

1. Przestrzeń w Dorożkarni udostępniana jest nieodpłatnie, a osoby korzystające nie mogą 

prowadzić w MAL Siekierki żadnych działań o charakterze komercyjnym. 

2. Udostępniona Sala Zabaw nie jest monitorowana, nadzorowana, pilnowana, dozorowana, ani 

objęta kuratelą ze strony Dorożkarni, lub któregokolwiek z pracowników Dorożkarni, czy jej 

współpracowników. 

3. W Sali Zabaw dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów i na ich 

odpowiedzialność.  

4. Przebywanie i korzystanie z Sali Zabaw może odbywać się wyłącznie w wyznaczonych do 

tego dniach i godzinach. 

5. Korzystanie z Sali Zabaw może odbywać się zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcją, 

co dotyczy wszystkich urządzeń, elementów wyposażenia i sprzętu Sali Zabaw, z których 

dzieci mogą korzystać jedynie za pośrednictwem lub pod nadzorem rodziców lub opiekunów. 

6. Opiekunowie dzieci powinni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody 

wyrządzone przez nich lub przez dzieci, w tym szkody na osobach i na mieniu.  

7. Sala Zabaw nie jest miejscem przechowywania rzeczy i z tego względu Dorożkarnia  

nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez osoby korzystające.  

8. Dorożkarnia przyjmuje że każda osoba korzystająca, samodzielnie lub przy udziale rodzica 

lub opiekuna, akceptuje niniejszy Regulamin Sali Zabaw i będzie go w całości przestrzegać. 

Wspólnie ustalone zasady użytkowania 

1. Dla bezpieczeństwa dzieci przed rozpoczęciem korzystania z Sali Zabaw należy odłożyć 

wszystkie przedmioty, które mogą ulec uszkodzeniu, zagubieniu, a także przedmioty, które 

zagrażają bezpieczeństwu podczas zabawy, co dotyczy m.in. ale nie wyłącznie zegarków, 

pasków z ostrymi sprzączkami lub klamrami, naszyjników i bransoletek. 

2. Po każdych odwiedzinach w Sali Zabaw osoby korzystające powinny posprzątać po sobie: 

odłożyć zabawki i inne przedmioty na miejsce lub do szafy, a kubki umieścić w zmywarce. 

3. W Sali Zabaw wymagana jest dbałość o czystość, zdrowie i szacunek przestrzeni, dlatego też 

ściągamy obuwie przed wejściem, nie przychodzimy z chorymi dziećmi, nie krytykujemy 

innych opiekunów, szanujemy siebie nawzajem i naszą wspólną współpracę. 

4. Wszelkie inicjatywy, ulepszenia, propozycje, sugestie, ale też problemy oraz wątpliwości 

dotyczące użytkowania Sali Zabaw i interpretacji zasad niniejszego Regulaminu Sali można 

zgłaszać do Pani Julii Bednarek, pracowniczki Dorożkarni (julia.bednarek@dorozkarnia.pl). 
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