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 jest udostępniony od 9.00 do 16.00 dla zwiedzających w dniach:

12-13.09.2020, 26-27.09.2020, 10-11.10.2020, 31.10-01.11.2020,
14-15.11.2020, 28-29.11.2020.
 Indywidualnych - bezpłatnie
 Grup zorganizowanych –wymagana telefoniczna lub mailowa rezerwacja,
przy składaniu rezerwacji należy zaznaczyć potrzebę otrzymania faktury,
oraz określić ilość osób uczestniczących w wycieczce.
 liczebność grupy zorganizowanej nie może przekroczyć 50 osób,
 w czasie trwania roku szkolnego w dniach 01-11.09.2020, 14-25.09.2020,
28.09-09.10.2020, 12-30.10.2020, 02-13.11.2020, 16-27.11.2020 w Parku
odbywają się zajęcia edukacyjne dla wychowanków Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Park od
30.11.2020 jest zamknięty- przerwa zimowa.
 dyrektor Ośrodka może wydać zakaz zwiedzania Parku w sytuacji zbyt
dużej ilości osób zainteresowanych wejściem na teren.
3. Wejście na teren Parku jest odpłatne:
 Dla indywidualnych zwiedzających – zwolnienie z opłat do odwołania,
każda osoba wchodząca do Parku zobowiązana jest podpisać "listę
zwiedzających”,
 Dla grup zorganizowanych opłata wynosi 5zł./osobę. Opłatę należy uiścić
na konto 70 1030 1247 0000 0000 8722 6042, najpóźniej dzień przed
przybyciem na miejsce. Opiekun/ organizator wycieczki przed wejściem do
Parku okazuje potwierdzenie dokonania płatności. Opiekun /organizator
wycieczki podpisuje listę zwiedzających, określając ilość osób
uczestniczących,
 Opłata za wejście do Parku nie podlega zwrotowi.
Zaleca się zakrywać nos i usta maseczką ochronną lub elementami odzieży.
Na terenie Parku i placu zabaw obowiązkowo należy:
-zachować 2-metrową odległość od innych osób,
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-bezwzględnie stosować się do wytycznych ogólnokrajowych dotyczących
pandemii,
-stosować się do zaleceń pracowników Parku,
-przestrzegać zasad organizacji i funkcjonowania placu zabaw i Parku w tym:
a. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
b. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego
wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się
rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
c. Opiekunowie posiadali środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np.
chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych
zasad higieny
d. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna
każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
e. Nie spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
f. Nie zaleca się angażować w opiekę nad dziećmi korzystającymi z Parku i placu
zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
Na terenie parku obowiązuje ruch pieszy z wyjątkiem wózków inwalidzkich oraz
dziecięcych.
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.
Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z podopiecznymi przez cały czas
pobytu w Parku i biorą za nich pełną odpowiedzialność.
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,
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.

