Plac zabaw w Piątkowej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja mająca na celu rozwój rekreacji w miejscowości Piątkowa poprzez budowę i
udostępnienie mieszkańcom wsi placu zabaw
, współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413.

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Szanowni Państwo,
miło mi poinformować, że w dniu 8 listopada, 2013 roku przy Szkole w Piątkowej oddany
został do użytku ogólnodostępny
plac
zabaw w miejscowości Piątkowa, miejsce rekreacji.

Jest to zadanie zrealizowane przez Strategię dla Szkoły w Piątkowej: NAUKA - KULTURA SPORT, Stowarzyszenie, którego celem jest między innymi tworzenie programów rozwoju
lokalnego i pozyskiwanie środków na ich realizację.
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W wyniku umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a Samorządem Województwa Małopolskiego na
realizację projektu pn. "Budowa miejsca rekreacji - placu zabaw w miejscowości Piątkowa",
Stowarzyszenie otrzymało pomoc z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
w postaci dofinansowania w kwocie 16 697,32 zł (80%); całkowita wartość operacji wyniosła 20
871,65 zł; wydatki ponad pomoc ze środków Unii Europejskiej (20%) stanowiły środki własne
Stowarzyszenia.

Głównym celem operacji był rozwój rekreacji w miejscowości Piątkowa poprzez budowę i
udostępnienie mieszkańcom wsi placu zabaw, operacja była współfinansowana ze środków UE
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Plac zabaw powstał na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju realizowaną przez
Lokalną Grupę Działania "Korona Sądecka", Chełmiec.

Plac zabaw czynny jest codziennie w godzinach pracy szkoły, to jest od 7.00 do 20.00, także w
soboty i w niedziele w godz. od 8.00 do 20.00.

Stowarzyszenie Strategia dla Szkoły w Piątkowej:
Nauka-Kultura-Sport

Prezes Stowarzyszenia
Sławomir Stanek
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1. Dzieci poniżej 12-stu lat mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką osób dorosłych.

2. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą
opiekunowie.

3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

4. Na terenie placu zabaw obowiązuje zakaz:
- wchodzenia na jakiekolwiek elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, które nie służą
do siadania lub stania, co szczególnie dotyczy: daszków, barierek, słupów nośnych itp.
- korzystania z huśtawek, ważek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym
miejscu,
- dewastacji urządzeń zabawowych i innego wyposażenia placu zabaw,
- korzystania z uszkodzonych lub niekompletnych urządzeń zabawowych,
- zaśmiecania terenu,
- wyprowadzania psów i innych zwierząt,
- gier zespołowych, jazdy na rowerze, rolkach, wrotkach, deskorolkach itp.
- palenia ognisk, trawy oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji
chemicznych,
- spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających,
- zakłócania spokoju i porządku publicznego,
- chodzenia po syntetycznej nawierzchni bezpiecznej w butach na wąskim obcasie
(np."szpilki".

5. Nieprzestrzeganie powyższych zasad grozi wypadkiem!

6. Osoby nie stosujące się do powyższych zakazów podlegają odpowiedzialności za
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wykroczenia, karnej i cywilnej na podstawie stosownych przepisów,

7. Wszelkie uszkodzenia urządzeń zabawowych i inne nieprawidłowości należy bezzwłocznie
zgłaszać administratorowi placu zabaw.
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