REGULAMIN
Korzystania z Tarasu Widokowego
1. Taras widokowy jest obiektem ogólnodostępnym dla zwiedzających.
2. Wstęp na teren tarasu widokowego jest bezpłatny.
3. Taras widokowy czynny jest w okresie od 1 maja do 30 września.
4. Taras udostępniony jest dla zwiedzających:
a) w miesiącach maju i wrześniu w soboty i w niedziele w godzinach 13.00-18.00
b)w okresie od czerwca do sierpnia od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 13.0018.00
5. Jednorazowo na tarasie może przebywać maksymalnie 15 osób.
6. Maksymalny czas jednorazowego pobytu osoby lub grupy osób na tarasie wynosi 2 godziny.
7. Na taras widokowy nie są wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
8. Na taras widokowy nie są wpuszczane osoby posiadające przy sobie łyżworolki, wrotki, deskorolki, hulajnogi, itp.
9. Na terenie tarasu obowiązuje zakaz:
a) zrzucania na zewnątrz obiektu wszelkich przedmiotów,
b) wspinania oraz przechylania się przez barierkę tarasu widokowego,
c) wspinania po elewacji tarasu,
d) wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych i substancji odurzających,
e) palenia papierosów, cygar, fajek, itp., na tarasie widokowym, wewnątrz budynku oraz w jego obrębie,
f) wnoszenia substancji łatwopalnych,
g) wychodzenia osób zwiedzających poza wygrodzony obszar,
h) dotykania wygrodzonych sprzętów/urządzeń,
i) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników osób niepełnosprawnych,
j) umieszczania na elementach konstrukcyjnych tarasu widokowego oraz budynku i jego wyposażeniu reklam, ogłoszeń, napisów
oraz prowadzenia handlu bez zgody zarządcy obiektu,
k) uszkadzania elementów konstrukcji tarasu widokowego i jego wyposażenia, niszczenia sprzętu,
l) wnoszenia elementów wyposażenia typu: krzesła, leżaki, stoliki, grille, itp.
m) pozostawiania śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych na tarasie oraz wewnątrz budynku.
10.Osoby niepełnoletnie mogą wejść na taras widokowy tylko pod opieką dorosłych. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice
lub opiekunowie. Dzieci do balustrad mogą podchodzić tylko w bezpośrednim towarzystwie osób dorosłych.
11.Wszystkie osoby, a w szczególności osoby starsze oraz mające problemy zdrowotne, korzystając z tarasu winny zachować
szczególną ostrożność.
12.Niewskazane jest wchodzenie na Taras osobom cierpiącym na lęk wysokości, z wadami serca, dysfunkcjami narządów ruchu lub
innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną wypadku.
13.Pracownik obsługi może odmówić wstępu lub wyprosić z terenu tarasu osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy
regulaminu.
14.Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas
przebywania na terenie obiektu.
15.Opiekun grupy ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy.
16.Za wszelkie uszkodzenia mienia pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni
opiekunowie.
17.Taras nie jest udostępniany dla zwiedzających w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych m.in.:
a) w czasie gęstej mgły lub innych czynników ograniczających widoczność z tarasu,
b) podczas opadów deszczu, śniegu, gołoledzi lub bezpośrednio po ich ustaniu, do momentu gdy uprawniony pracownik obsługi
uzna, że wejście na taras jest bezpieczne,
c) podczas burzy i silnego wiatru.
18.W uzasadnionych przypadkach np. zmieniające się warunki atmosferyczne, pracownik WCK może zamknąć taras widokowy i
wezwać zwiedzających do jego opuszczenia.
19.Osoby przebywający na tarasie muszą bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag pracownika WCK obsługującego taras.
20.Wejherowskie Centrum Kultury nie odpowiada za skutki wynikające z nieprawidłowego korzystania z tarasu oraz nieprzestrzegania
niniejszego regulaminu i ogólnych zasad BHP przez osoby zwiedzające, a w tym uszkodzenia ciała, mienia i inne wypadki.
21.Każda osoba przed wejściem na teren tarasu widokowego jest zobowiązana do zapoznania się z treścią regulaminu
22.Wejście na teren tarasu widokowego przez zwiedzającego jest traktowane jako akceptacja warunków regulaminu.
23.W związku z pracami konserwatorskimi lub innymi prowadzonymi na terenie WCK, zarządca zastrzega sobie prawo do okresowego
zamknięcia tarasu widokowego dla ruchu turystycznego.
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