Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 30/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Złotów
z dnia 01.07.2020

Regulamin korzystania z tarasu widokowego nr II
1.

Niniejszy regulamin jest udostępniony w obiekcie oraz na stronie internetowej
Nadleśnictwa Złotów.

2.

Obiekt znajduje się w leśnictwie Łączyń, w oddziale 190 a.

3.

Właścicielem tarasu widokowego jest Nadleśnictwo Złotów, al. P.J. Lenne 1, 77-400
Złotów.

4.

Taras widokowy wyposażony jest w barierkę ochronną zabezpieczającą osoby przed
upadkiem z wysokości. Bezwzględnie zabrania się przekraczania bariery ochronnej.

5.

Jednorazowo na tarasie może przebywać nie więcej niż 15 osób. Osoby korzystające z
tarasu zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem korzystania z tarasu
widokowego.

6.

Korzystanie z tarasu widokowego odbywa się na własną odpowiedzialność.

7.

Taras widokowy jest przeznaczony do obserwowania zwierząt znajdujących się w
zagrodzie.

8.

Osoby niepełnoletnie mogą wchodzić na taras widokowy wyłącznie w obecności i na
własną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.

9.

Osoby mające problemy zdrowotne, korzystając z tarasu winny zachować szczególną
ostrożność.

10. Niewskazane jest wchodzenie na taras osobom cierpiącym na lęk wysokości, z wadami
serca, dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną
wypadku.
11. Zabrania się:
a) wchodzenia jednorazowo na taras grupie liczniejszej niż 15 osób,
b) wchodzenia na taras osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających,
c) spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających,
d) rzucania z tarasu jakichkolwiek przedmiotów,
e) wspinania się po elementach konstrukcji tarasu,
f)

wychylania się przez bariery ochronne,

g) hałasowania, przepychania, biegania itp.,
h) wprowadzania zwierząt,
i)

dewastacji i zaśmiecania obiektu,

j)

używania otwartego ognia,

k) palenia papierosów,
l)

blokowania wejścia,

m) przebywania na tarasie po zmierzchu i w porze nocnej.
podskakiwania i kołysania powodującego drgania mogące przyczynić się do zachwiania
stabilności konstrukcji.
12. Nadleśnictwo Złotów nie zaleca przebywania na tarasie w czasie burzy i podczas silnych
wiatrów. Nadleśnictwo Złotów nie odpowiada na skutki przebywania na tarasie podczas
złych warunków atmosferycznych. Korzystający z tarasu widokowego na własną
odpowiedzialność podejmują decyzję o przebywaniu na tarasie podczas niekorzystnych
warunków.
13. Wejście na taras widokowy oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami i ich
akceptację. Nadleśnictwo Złotów nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki
wynikające z naruszenia zasad korzystania jak i ogólnych zasad bezpieczeństwa osób
korzystających z tarasu widokowego.
14. Wszelkie uwagi użytkowników o obiekcie proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub
do biura Nadleśnictwa tel. 67 263 34 71 (mail: zlotow@pila.lasy.gov.pl).

