GCKiB.020.15.2016

ZARZĄDZENIE nr 15/2016
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie wprowadzenie regulaminu korzystania z wieży widokowej w Siekowie,
której Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie jest użytkownikiem

§1
Wprowadzam regulamin korzystania z wieży widokowej w Siekowie stanowiący Załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor GCKiB w Przemęcie
/-/ Maciej Ratajczak

Przygotowała:
Violetta Rozynek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 15/2016
Dyrektora GCKiB w Przemęcie
z dn. 26.04.2016 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIEŻY WIDOKOWEJ W SIEKOWIE,
KTÓREJ GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PRZEMĘCIE
JEST UŻYTKOWNIKIEM
1. Wieża Widokowa jest obiektem ogólnodostępnym.
2. Jednorazowo na wieży może przebywać max. 25 osób.
3. Wstęp na wieżę możliwy jest na podstawie ważnego bilet wstępu.
4. Bilet wstępu uprawnia do jednorazowego wejścia na wieżę.
5. Ceny biletów wstępu:
- bilet normalny – 2,00 zł,
- bilet ulgowy- 1,00 zł dla dzieci i młodzieży do 14 roku życia oraz dla grup zorganizowanych
(min. 15 osób),
- dzieci w wieku do lat 3 mają wstęp wolny i mogą wejść na wieżę tylko pod opieką dorosłych.
6. Wszystkie osoby, a w szczególności osoby starsze oraz mające problemy zdrowotne, korzystając
z wieży winny zachować szczególną ostrożność.
7. Niewskazane jest wchodzenie na wieżę osobom cierpiącym na lęk wysokości, z wadami serca,
dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną wypadku.
8. Na Wieżę Widokową nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu
lub środków odurzających.
9. Przebywający na wieży muszą bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag uprawnionego
pracownika obsługującego wieżę.
10. Zabrania się :
- zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów,
- wspinania na barierkę oraz wychylania przez barierkę tarasu widokowego,
- wspinania po elewacji wieży,
- niszczenia sprzętu,
- spożywania na terenie wieży napojów alkoholowych i korzystania ze środków odurzających oraz
palenia papierosów.
11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą wypraszane z obiektu bez
zwrotu poniesionych kosztów wstępu.

12. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników,
odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy.
13. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie nie odpowiada za uszkodzenia ciała
i wypadki wynikające z naruszenia regulaminu.
14.

Zakupienie

biletu

jest

traktowane

jako

akceptacja

warunków

regulaminu.

15. Uwagi i wnioski można zgłaszać u osoby nadzorującej wieżę oraz w Gminnym Centrum
Kultury i Bibliotece w Przemęcie pod numerem tel. 65 619 34 85.
16. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych wieża nie będzie udostępniona dla
zwiedzających. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się szczególnie burze oraz silny
wiatr.

