
OTWARTA PRZESTRZEŃ INTEGRACJI LOKALNEJ „PLENER” 
Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu ochronę mienia, utrzymania 
bezpieczeństwa, higieny i estetyki obiektu i jego otoczenia oraz zapewnienia zgodnego 
współżycia użytkowników obiektu. 

  

1. Administratorem obiektu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku.  

2. Wiaty z grillami, jako miejsce piknikowe służą osobom indywidualnym oraz grupom 
zorganizowanym.  

3. Korzystający z pobytu pod wiatą zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym 
regulaminem, jak również do przestrzegania jego postanowień.  

4. Obiekt udostępniany jest w godzinach od 08.00 do 16.00 – na potrzeby szkoły, od 16.00 
indywidualnym mieszkańcom i zorganizowanym grupom.  Po 21.00 obowiązuje bezwzględna 
cisza nocna. 

5. W przypadku grup zorganizowanych organizatorem spotkania w „PLENERZE” może być 
wyłącznie osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy. Za 
osoby nieletnie przebywające na terenie obiektu odpowiedzialność przyjmują ich 
opiekunowie. 

6. Korzystający z wiat i grilla zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony 
przeciwpożarowej, wynikających m.in. z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r.  
Nr 109, poz. 719). 

7. Dopuszcza się rozpalenie ognia wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym ( murowany 
grill). 

8. Korzystanie z grilla może się odbywać pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym: 

 po zakończeniu grillowania oraz pobytu po wiatą osoby tam przebywające zobowiązane są do 
bezwzględnego sprawdzenia, czy używane palenisko skutecznie wygaszono, 

 w przypadku wykrycia tlących się węgli czy drewna skutecznie je wygasić, 

 w trakcie korzystania z paleniska zabrania się pozostawienia go bez dozoru, 

 zapewnienie materiałów do rozpalenia i utrzymywania ognia na palenisku leży w gestii 
korzystających z paleniska. 

9. Na terenie „PLENERU” obowiązują zasady właściwe dla placówki oświatowej. Przebywającym 
pod wiatą jak i w jej bliskim sąsiedztwie zabrania się używania wulgarnego słownictwa, 
zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu, spożywania alkoholu 

10. Korzystający z wiaty i przebywający w jej sąsiedztwie ponoszą odpowiedzialność za 
utrzymanie ładu i porządku oraz za pozostawienie porządku po zakończeniu pobytu.  W 
związku z tym w przypadku stwierdzenia zniszczeń, nieporządku oraz innych 
nieprawidłowości należy zgłosić je administratorowi przed wejściem na teren.  

11. Wszelkie odpady wytworzone w czasie korzystania z obiektu należy zabrać ze sobą. 

12. „PLENER” wyposażony jest w dostęp do energii elektrycznej. Potrzebę korzystania z energii 
elektrycznej na terenie obiektu należy uzgodnić z administratorem. 

13. Za nie przestrzeganie w/w regulaminu grożą sankcje wynikające z ustawy Kodeks wykroczeń   
(Dz.U. z 1971 r. Nr 12, poz.114 z póź. zm.). 

 

 

 

 

Telefon do szkoły: 

87 732 60 50 

Telefon alarmowy:  112 Pogotowie ratunkowe: 999 

Straż pożarna:  998  Policja:  997 


