
Regulamin korzystania z Dmuchanego Placu Zabaw 

 

 

Urządzenia dmuchane opisuje norma PN-EN-14960 „Nadmuchiwany sprzęt do zabawy. Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań”. 

 

Dla właściwego przebiegu zabawy na dmuchańcu należy przestrzegać zasad bezpiecznej 

eksploatacji, których ważniejsze przedstawione są poniżej. 

1. Jeżeli dmuchaniec eksploatowany jest na wolnym powietrzu, wówczas wymagane jest 

zakotwiczenie poduszki (podłogi). Jeżeli poduszka jest eksploatowana na twardym podłożu, 

gdzie niemożliwe jest wbicie kotew, wówczas należy mocować w inny trwały sposób np. do 

trwałych elementów konstrukcji budynków, pojazdów, czy ciężkich płyt lub worków z 

piaskiem. Przy czym istnieje bezwzględny wymóg mocowania do tylu zaczepów, ile 

przewidział producent danego urządzenia pneumatycznego. 

2. Nie należy rozkładać i eksploatować zjeżdżalni na zbyt silnym wietrze. 

3. Użytkownik zjeżdżalni winien zapewnić taką ilość osób obsługujących imprezę, aby była 

możliwość sprawnego kierowania dziećmi korzystającymi z imprezy jak również czuwania 

nad pracą urządzenia. 

4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na poduszce dmuchańca muszą być przestrzegane 

następujące zasady korzystania z imprezy przez dzieci: 

1) wszyscy uczestnicy zabawy muszą zdjąć buty i wyjąć z kieszeni wszystkie rzeczy, 

które w czasie zabawy mogą wypaść, 

2) Na terenie dmuchańca obowiązuje zakaz spożywania wszelkich produktów nie 

wyłączając napoi i słodyczy a zwłaszcza cukierków, 

3) na czas zabawy na poduszce dzieci zdejmują okulary, kolczyki, łańcuszki. 

4) na teren dmuchańca wchodzić można tylko od strony frontowej, niedozwolone jest 

wspinanie się po ścianach bocznych, 

5. Zadaniem personelu obsługującego zjeżdżalnię jest ciągła obserwacja tego, co dzieje się na 

poduszce pneumatycznej. Nie można dopuścić do przepychanek. Jeżeli dzieci większe i 

silniejsze wyraźnie dominują na poduszce, uniemożliwiając swobodną zabawę dzieciom 

młodszym, należy dokonać podziału, aby oddzielnie bawiły się dzieci w odpowiedniej grupie 

wiekowej. 

6. Obsługa winna uważać, aby poduszka nie była nadmiernie obciążona. 

7. W celu regulowania zabawy dzieci na poduszce zamku lub zjeżdżalni obsługa winna 

używać odpowiednich źródeł dźwięku np. gwizdka czy syrenki. 



 

8.Szczególnie należy zwrócić uwagę oraz zapobiegać sytuacjom niepożądanym, 

zagrażającym zdrowiu lub życiu korzystających z dmuchańca oraz natychmiastowo reagować 

i nie dopuszczać do wystąpienia niebezpieczeństwa takich jak: 

1) przypadkowe wypadnięcie  dziecka  poza  obręb  poduszki pneumatycznej, 

przepełnienie, 

2) sparzenie skóry przy zjeżdżaniu bez koszulki, ‘zjeżdżanie kilku osób jednocześnie – 

wślizgiwanie się na osoby, które nie zdążyły zejść ze ślizgu, ” wspinanie się na ścianki 

boczne lub bandy, 

3) urazy przy wchodzeniu na poduszkę i schodzenie z niej (poduszka nadmuchana 

posiada grubość 70 crn). 

4) jednoczesne korzystanie z imprezy przez dzieci w różnym wieku (duzi użytkownicy 

imprezy nie zwracają uwagi na mniejsze dzieci), 

5) zejście powietrza z poduszki na skutek zsunięcia się przewodu zasilającego, 

6) spadek ciśnienia w poduszce na skutek wyłączenia prądu elektrycznego, zepsucia się 

zespołu silnik – dmuchawa lub przebicia powłoki, 

7) otwarcie się rękawa lub zamka, 

8) zapalenie się silnika, 

9) niewłaściwe usytuowanie imprezy, np. w pobliżu linii energetycznej, jezdni, terenie o 

zbyt dużej pochyłości, terenie zbyt twardym itp. 

10) warunki pogodowe,  

11) niewłaściwe zabezpieczenie miejsca wokół imprezy. 

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 


