Regulamin Parku Orientacji Przestrzennej
POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU
1. Park Orientacji Przestrzennej znajduje się na terenie Specjalnego Ośrodka
Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
2. Park czynny jest w godzinach 8.00 -17.00 i udostępniony dla zwiedzających:
 Indywidualnych:
poniedziałek -piątek w godzinach 9.00-11.00
sobota, niedziela w godzinach 10.00-14.00
 w lipcu i sierpniu codziennie w godz. 9.00-15.00
 Grup zorganizowanych –wymagana telefoniczna lub mailowa rezerwacja
 liczebność grupy zorganizowanej nie może przekroczyć 50 osób,
 w czasie trwania roku szkolnego od poniedziałku do piątku w pozostałych
godzinach w Parku odbywają się zajęcia edukacyjne dla wychowanków
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w
Owińskach,
 święta Park jest nieczynny,
 dyrektor Ośrodka może wydać zakaz zwiedzania Parku w sytuacji zbyt
dużej ilości osób zainteresowanych wejściem na teren.
3. Na terenie parku dopuszcza się:
 działalność naukową, w tym badania i monitoring,
 działalność edukacyjną, w tym prowadzenie zajęć edukacyjnych itp.,
 działalność turystyczną, tym krajoznawczą turystykę pieszą,
 działalność rekreacyjną na obszarach udostępnionych,
 działalność związaną z realizacją zdjęć filmowych i fotograficznych.
4. Na terenie parku obowiązuje ruch pieszy z wyjątkiem wózków inwalidzkich oraz
dziecięcych.
5. W przypadku wystąpienia zdarzeń mogących zagrozić przyrodzie lub
bezpieczeństwu ludzi oraz zdarzeń mogących mieć wpływ na elementy Parku i
urządzenia Parku powodujące ich uszkodzenie lub zniszczenie dyrektor Ośrodka
może odwołać zezwolenie na wejście lub wprowadzić zakaz przebywania osób
na terenie Parku lub jego części.
6. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z podopiecznymi przez cały czas
pobytu w Parku i biorą za nich pełną odpowiedzialność.

7. Użytkownicy przebywający na terenie Parku zobowiązani są do przestrzegania
zakazów i nakazów obowiązujących w parku oraz wskazówek pracowników
Parku, przewodników lub innych osób upoważnionych przez dyrektora Ośrodka
a w szczególności zakazów:
 chwytania, zabijania oraz zakłócania spokoju ptactwa i zwierzyny,
 pozyskiwania, niszczenia, umyślnego uszkadzania roślin oraz rozkopywania
gruntu,
 niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian
obiektów przyrodniczych oraz elementów wchodzących w skład Parku,
 palenia ognisk, grilli oraz używania otwartego ognia poza miejscami do
tego przeznaczonymi,
 wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyjątkiem psów przewodników,
 ruchu pojazdów mechanicznych,
 umieszczanie tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków z
wyjątkiem znaków drogowych i znaków dotyczących bezpieczeństwa
powszechnego i porządku publicznego oraz innych znaków na warunkach
uzgodnionych z dyrektorem Ośrodka,
 zakłócania ciszy oraz używania sprzętu nagłaśniającego bez zezwolenia,
 spożywania alkoholu, środków psychoaktywnych oraz palenia tytoniu,
 używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych
substancji chemicznych,
 organizowania imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i
kulturowych bez zezwolenia
dyrektora Ośrodka.
8. Zabrania się wstępu do Parku osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w
sposób, który zagraża bezpieczeństwu zwiedzających lub zakłóca porządek
zwiedzania oraz narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach
publicznych.
9. Za szkody wynikłe ze złego użytkowania elementów Parku oraz niestosowania się
do poleceń obsługi Parku, odpowiedzialność ponosi użytkownik Parku.
10. Za rzeczy zagubione lub skradzione na terenie Parku, dyrekcja Ośrodka i obsługa
Parku nie ponosi odpowiedzialności.
11. Naruszenie postanowień Regulaminu Parku podlega karze przewidzianej w
Kodeksie Wykroczeń.

