REGULAMIN ÓSMEGO PARKU

Szanowni Państwo,
znajdujecie się na prywatnym, ogrodzonym terenie zabytkowego Parku FORTU VIII SŁUŻEW, (dalej „PARK”). Sam fakt wejścia na teren Parku oznacza
automatyczną akceptację poniższych zasad oraz warunków korzystania z terenu.
1.

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA:

1.1.	Korzystanie z Parku jest nieodpłatne i następuje na wyłączne ryzyko i wyłączną odpowiedzialność korzystającego, a w przypadku osób małoletnich lub
niepełnosprawnych – na wyłączne ryzyko i wyłączną odpowiedzialność ich opiekunów prawnych.
1.2.	Z uwagi na prywatny charakter Parku oraz jego usytuowanie na terenie dawnej fosy Fortu i związane z tym ryzyka do korzystania z Parku są uprawnione
wyłącznie osoby, które:
a) podpisały porozumienie z administratorem Parku,
b) uzyskały kartę dostępu umożliwiającą wejście na teren Parku,
c) nie zostały pozbawione prawa wstępu do Parku z uwagi na zachowanie naruszające niniejsze reguły postępowania.
1.3.	Teren Parku jest nieoświetlony i z tego względu jest dostępny tylko przy dostatecznej widoczności. System dostępu nie będzie funkcjonował w okresie
ciszy nocnej oraz przy braku dostatecznej widoczności. Administrator Parku wywiesza informację o godzinach dostępności Parku w każdym miesiącu.
1.4.
Korzystający są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się do poniższych reguł postępowania.
1.5.	Korzystający mają obowiązek zapoznania się z instrukcjami obsługi oraz informacjami dotyczącymi infrastruktury i urządzeń znajdujących się na terenie
poszczególnych stref Parku i korzystania z nich zgodnie z warunkami zawartymi w tych dokumentach.
1.6.	Właściciel terenu oraz administrator Parku nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki ewentualnych nieszczęśliwych wypadków z udziałem
korzystającego, zaistniałych podczas pobytu w Parku.
1.7.
Właściciel terenu oraz administrator Parku nie ponoszą odpowiedzialności za mienie prywatne korzystającego pozostawione lub zgubione w Parku.
1.8.	Administrator Parku oraz pracownicy ochrony są uprawnieni do wyproszenia osób przebywających w Parku bez uprawnień oraz osób, które swym
zachowaniem naruszają reguły postępowania.
2.

REGUŁY POSTĘPOWANIA:

Z uwagi na charakter terenu (dawna fosa oraz jej ukształtowanie – strome skarpy, duże zadrzewienie) należy zachować szczególną ostrożność. Zabronione są
wszelkie zachowania zagrażające bezpieczeństwu własnemu oraz innych osób, mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia własnego lub innych osób, jak
również dla warunków sanitarno-higienicznych terenu. W szczególności zabronione jest:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

przebywanie podczas burz, silnych wiatrów, gołoledzi oraz po zmierzchu;
wnoszenie jakichkolwiek niebezpiecznych narzędzi (noży itp.);
wnoszenie alkoholu, środków odurzających (narkotyków lub innych substancji działających podobnie), jak również ich spożywanie/zażywanie;
przebywanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających;
wzniecanie i używanie ognia, w tym palenie ognisk oraz grillowania poza miejscami do tego wyznaczonymi;
nocowanie/biwakowanie;
wchodzenie na skarpy, drzewa oraz na ruiny Fortu;
przebywanie poza wytyczonymi obszarami i ścieżkami;
bieganie po schodach terenowych;
jazda rowerem lub innymi pojazdami jednośladowymi;
niszczenie infrastruktury, urządzeń/wyposażenia Parku oraz ruin Fortu, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej lub karnej;
niszczenie zielni, w tym drzew, krzewów, trawników itd.;
zaśmiecanie lub zanieczyszczanie Parku w jakikolwiek sposób, w tym pozostawianie psich odchodów poza pojemnikami do tego przeznaczonymi;
korzystanie z infrastruktury i urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub instrukcją;
zachowywanie się w sposób, który uniemożliwia lub utrudnia korzystanie z Parku przez inne osoby.

3.

INFORMACJE DODATKOWE:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Na terenie Parku znajduje się pięć stref aktywności, zgodnie ze szkicem sytuacyjnym.
Niektóre ze stref zostały wyposażone w informację szczegółową o zakresie użytkowania oraz o znajdującym się w ich granicach wyposażeniu.
Niektóre urządzenia znajdujące się na terenie zostały wyposażone w instrukcję użytkowania, z którą należy się dokładnie zapoznać i do niej stosować.
Wszelkie informacje do administratora parku można kierować na adres poczty elektronicznej: park@fortsluzew.pl
W sytuacji zagrożenia należy powiadomić właściwe służby:
112
997
998
999
984
+48
+48

– TEL. ALARMOWY
– POLICJA
– STRAŻ POŻARNA
– POGOTOWIE RATUNKOWE
– STRAŻ MIEJSKA
697 410 307 – OCHRONA OBIEKTU
790 775 558 – ADMINISTRATOR PARKU

+48 6 9 7 4 10 307
OCHRONA OBIEKTU

