Załącznik do Zarządzenia Dyrektora DPS w Lubzinie Nr 9, z dnia 03.08.2016

Regulamin korzystania z Parku, Ścieżki
Zdrowia oraz Placu Zabaw
w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie
§1
Obiekt czyli zabytkowy park, ścieżki zdrowia i plac zabaw (strefa oznaczona
kolorem zielonym) dostępny jest:
- w okresie od 01 kwietnia do 31 października codziennie od godziny 8.00 do
godziny 18.00
- w okresie od 01 listopada do 31 marca codziennie od godziny 8.00 do godziny
15.00

§2
Zabrania się przebywania poza wyznaczoną strefą ( na grafice oznaczoną
kolorem zielonym)

§3
W dniach w których organizowane są imprezy, prace porządkowe remontowe
lub podobne, godziny zamknięcia parku mogą ulec zmianie.

§4
1. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem i do jego bezwzględnego przestrzegania.
2. Na terenie placu zabaw obowiązuje dodatkowy regulamin.
3. Korzystanie z obiektu /urządzeń parku jest bezpłatne.

§5
Korzystający z obiektu zobowiązany jest do:
1. Przestrzeganie porządku i zachowania należytej czystości oraz kultury osobistej.
2. Poszanowania prawa do wypoczynku innych osób przebywających w parku.
3. Korzystanie z urządzeń znajdujących się w parku zgodnie z ich przeznaczeniem.

§6
Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, przyjmowania środków odurzających lub innych
używek oraz przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym

§7
Na terenie obiektu zabrania się :
1. Przebywać na terenie obiektu po jego zamknięciu.
2. Niszczyć zieleni, ławek, koszy oraz innych urządzeń parku.

3. Wprowadzać psów.
4. Zamieszczania reklam, ogłoszeń i napisów.
5. Prowadzenia handlu i usług ( bez zgody administratora)
6. Wjazdu wszelkich pojazdów (bez zgody administratora)
7. Wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych.
8. Wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów które mogą być użyte jako broń lub pocisk
9. Płoszenia, chwytania, zabijania zwierząt, niszczenia gniazd, budek lęgowych .
10.Rozpylania ognisk oraz otwartego ognia (bez zgody administratora)
11.Zaśmiecania terenu np. rozbijania butelek.
12.Wszelkich działań powodujących dewastacje lub szkody.

§8
Osoby naruszające ogólne zasady bezpieczeństwa oraz postanowienia niniejszego regulaminu będą wypraszane z terenu parku a osoby
łamiące stale regulamin nie będą wpuszczane na teren obiektu

§9
Osoby przebywające na obiekcie nie mogą powodować uciążliwości dla mieszkanek i pracowników Domu Pomocy Społecznej

§10
Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za osoby nieletnie przebywające na terenie parku bez opieki osoby dorosłej ani za
rzeczy pozostawione bez opieki.

§11
Zabrania się korzystania z niesprawnego lub uszkodzonego sprzętu. Za skutki wynikające z korzystania z takiego sprzętu administrator nie
odpowiada.

§12
Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu jego urządzeń sprzętu odpowiadają korzystający,
a w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie i rodzice.

§13
Osoby przebywające na terenie obiektu przyjmują do wiadomości iż obiekt jest monitorowany i nagrania mogą zostać udostępnione Policji
oraz służbom porządkowym.

§14
Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku oraz nie stosujące się do postanowień regulaminu na obiekcie będą pociągnięte do
odpowiedzialności karno –administracyjnej oraz do odpowiedzialności cywilnej.

Telefon do administratora obiektu:
17 22 12 123
Telefony alarmowe:
112 Alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja

