Norma PN-EN 1176 2009r. dotycząca placów zabaw wyszczególnia trzy rodzaje
kontroli, które powinny być przeprowadzane na placach zabaw:
1. Regularna kontrola przez oględziny. Ta procedura kontrolna powinna być
przeprowadzana co 1 do 7 dni. Częstotliwość jest uwarunkowana od
użytkowania oraz umieszczenia placu zabaw, gdyż urządzenia zabawowe
umieszczone na blokowisku są bardziej narażone na wandalizm niż od tych
umieszczonych na przedszkolach oraz takie place zabaw są używane przez
różne grupy wiekowe dzieci. Kontrola przez oględziny polega przede
wszystkim na ocenieniu wzrokowym stanu technicznego placu zabaw,
sprawdzeniu, czy urządzenie nie zostało zniszczone lub uszkodzone wskutek
wandalizmu lub niekorzystnych warunków pogodowych takich jak silny wiatr
czy ulewny deszcz. Podczas tej kontroli należy również sprawdzić stan
nawierzchni, czy nie znajdują się zanieczyszczenia na jej powierzchni np.
potłuczone butelki. Ocenie podlega również całe urządzenie zabawowe np.
jeśli jest to plac zabaw wykonany z drewna czy nie występują drzazgi oraz
rozwarstwienia drewna.
2. Kontrola funkcjonalna. Ta kontrola powinna być przeprowadzana w
częstotliwości od 1 do 3 miesięcy. Jest to bardziej dokładna i szczegółowa
procedura kontrolna niż ocena stanu przez oględziny. Podczas kontroli
funkcjonalnej należy sprawdzić przede wszystkim stan połączeń śrubowych,
funkcjonalność poszczególnych elementów zabawowych, stabilność całości
urządzeń oraz stopień zużycia placu zabaw lub jego poszczególnych
elementów.
3. Coroczna kontrola podstawowa. Jest to najbardziej dokładna procedura
kontrola przeprowadzana na placach zabaw. Należy ją przeprowadzić
przynajmniej jeden raz w roku. Podczas tej kontroli w szczególności należy
ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa placu zabaw oraz nawierzchni.
Sprawdzone powinny zostać również fundamenty umieszczone pod
urządzeniami zabawowymi. Należy ocenić również kompletność urządzeń
oraz poziom erozji i rozkładu placu zabaw oraz przewidzieć jak ten proces
będzie postępował w kolejnym roku.
Te trzy rodzaje procedur kontrolnych to niezbędne minimum by dzieci mogły się
cieszyć beztroską i bezpieczną zabawą na placu zabaw. Wszelkie czynności
kontrolne powinny być udokumentowane. Najlepiej w tym celu prowadzić księgę
kontroli, w której odnotowuje się datę kontroli wraz z wszelkimi uwagami oraz
danymi personalnymi osoby odpowiedzialnej za kontrolowanie placu zabaw.
Czynności kontrolne powinny przeprowadzać odpowiednio przeszkolone osoby,
które wiedzą na co zwrócić uwagę oraz jak dokładnie ocenić stan techniczny placu
zabaw.

