Regulamin korzystania z dostrzegalni
przeciwpożarowej (wieża Goeben)
1. Dostrzegalnia jest obiektem ogólnodostępnym, czynnym dla osób zwiedzających
od marca do października w dniach i godzinach pełnienia dyżurów
przeciwpożarowych.
2. Wstęp na obiekt jest bezpłatny.
3. Przebywanie oraz korzystanie z obiektu odbywa się na własna odpowiedzialność.
4. Jednorazowo na obiekcie może przebywać maksymalnie 25 osób w czasie
nieprzekraczającym 20 min.
5. Zabrania się wchodzenia na obiekt przy niekorzystnych
atmosferycznych w szczególności w trakcie burzy i wiatru.

warunkach

6. Zabrania się siadania oraz wychylania się poprzez balustrady.
7. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać oraz korzystać z obiektu tylko pod
opieką osób pełnoletnich. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice
lub opiekunowie.
8. Wszystkie osoby z medycznymi przeciwskazaniami powinny rozważyć własne
możliwości oraz zachować szczególną ostrożność.
9. Podczas wchodzenia, przebywania i schodzenia na obiekt należy zachować
szczególną ostrożność. Obowiązuje pierwszeństwo dla osób schodzących.
10. Zabrania się wstępu na obiekt osobom nietrzeźwym lub zachowującym
się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu, zakłóca porządek zwiedzania i narusza
ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych.
11. Zabrania się wnoszenia na obiekt wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych
za potencjalnie niebezpieczne oraz materiałów toksycznych, łatwopalnych
i wybuchowych.
12. Na obiekcie obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.
13. Zabrania się:
•
•
•
•
•
•

zrzucania wszelkich przedmiotów,
wspinania się po elementach konstrukcji zabezpieczającej,
wspinania po elewacji,
wspinania oraz wychylania przez barierkę zabezpieczającą,
hałasowania,
uszkadzania elementów konstrukcji i jej wyposażenia, niszczenia sprzętu,

•
•
•

nanoszenia napisów na elementach konstrukcji i jej wyposażenia,
wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników,
biegania po schodach wewnątrz obiektu.

14. Zabrania się rozpalania ognisk w pobliżu obiektu jak i organizowania jakichkolwiek
imprez w jego obrębie.
15. Wejście na obiekt oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu
przez wszystkich zwiedzających.
16. Pracownik pełniący dyżur przeciwpożarowy ma prawo wyprosić osoby naruszające
porządek publiczny lub przepisy regulaminu, stwarzające zagrożenie dla siebie
i innych osób przebywających na obiekcie.
17. Nadleśnictwo Międzyzdroje nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki
i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zarówno regulaminu jak i ogólnych
zasad BHP.

Zauważyłeś pożar – Alarmuj !!! - 112.
Numer telefonu do Nadleśnictwa - 91 328 00 57.

