Załącznik
do Zarządzenia nr 47/2019
Burmistrza Miasta Przeworska
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Regulamin
korzystania z wieży widokowej ratusza
1. Wieża widokowa ratusza jest obiektem ogólnodostępnym, czynnym dla zwiedzających w ustalonych
dniach i godzinach.
2. Wieża widokowa udostępniona jest:
o

w dni powszednie w godz. od 8:00 do 15:00,

o

w soboty i niedziele wyłącznie dla grup zorganizowanych (powyżej 10 osób), pod warunkiem
kilkudniowego wcześniejszego, telefonicznego kontaktu z Referatem Promocji Miasta, mieszczącym
się w budynku ratusza, pod nr telefonu 16 648 78 44, w. 120.
W święta państwowe obiekt będzie nieczynny.

3. Wstęp na wieżę jest bezpłatny.
4. Korzystanie z wieży odbywa się na własną odpowiedzialność.
5. Jednorazowo na poddaszu może znajdować się grupa maksymalnie 10-osobowa, w tym na wieży
widokowej ratusza - maksymalnie 5 osób. Czas pobytu na wieży widokowej nie może być dłuższy niż 15
minut.
6. Dzieci do 12-go roku życia mogą wejść na wieżę tylko pod opieką dorosłych.
7. Podczas wchodzenia, jak i schodzenia z wieży należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na duży kąt
nachylenia schodów oraz wąskie przejście między kondygnacjami.
8. Zwiedzający winni posiadać odpowiednie obuwie umożliwiające bezpieczne wejście i zejście z wieży.
9. Osoby starsze oraz mające problemy zdrowotne, korzystając z wieży, winny zachować szczególną
ostrożność.
10. Na terenie wieży i obiektu ratusza obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz
środków odurzających. Zabrania się wchodzenia na wieżę po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
11. Zabrania się w szczególności:
•
•
•
•

•

zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów,
palenia tytoniu na wieży widokowej, wewnątrz budynku oraz w jego obrębie,
wspinania na elementy konstrukcji wieży, w tym barierki osłonowe,
wychylania nad poręcze barierek osłonowych,
wspinania po elewacji wieży,

•
•
•
•
•
•
•
•

biegania po schodach wewnątrz wieży,
śmiecenia wewnątrz budynku i poza nim,
zanieczyszczania terenu,
wprowadzania zwierząt,
hałasowania,
uszkadzania elementów konstrukcji wieży i jej wyposażenia, niszczenia sprzętu,
nanoszenia napisów na elementach konstrukcji wieży i jej wyposażeniu,
wchodzenia do pomieszczeń nieudostępnionych dla zwiedzających.

12. Grupy zorganizowane (osoby dorosłe) muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników,
odpowiedzialnego za członków grupy podczas całego przebywania w obiekcie. Opiekun grupy ponosi
odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy.
13. Dozwolone jest wejście na teren obiektu grupy zorganizowanej dzieci i młodzieży szkolnej, jeżeli na każde
10 uczestników grupy przypada jeden opiekun, odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas
przebywania na terenie obiektu. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania
uczestników grupy. Organizatorzy wycieczek szkolnych są zobowiązani do przestrzegania ustaleń § 32-33.
Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6., poz. 69 ze zm.).
14. Za wszelkie uszkodzenia pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej
prawni opiekunowie.
15. Podczas przebywania na terenie obiektu należy stosować się do zaleceń i uwag pracownika Referatu
Promocji Miasta.
16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą wypraszane z obiektu.
17. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu podlegają karze grzywny w trybie postępowania karnoadministracyjnego.
18. Zarządca obiektu ratusza nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, inne wypadki oraz szkody
osobowe i materialne wynikające z naruszenia regulaminu i poleceń obsługi oraz ogólnych zasad BHP
przez osoby zwiedzające.
19. W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość zamknięcia wieży
widokowej.
20. Wstęp na wieżę widokową, poprzedzony wpisaniem się do księgi odwiedzin, równoznaczny jest
z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

Burmistrz Miasta Przeworska
Leszek Kisiel

