Regulamin korzystania z wieży widokowej na Radziejowej
1. Wszystkie osoby chcące skorzystać z wieży widokowej bezwzględnie muszą zapoznać się
z niniejszym regulaminem i stosować się do jego postanowień.
2. Korzystanie z wieży widokowej jest bezpłatne.
3. Wieża jest obiektem zarządzanym przez Nadleśnictwo Piwniczna i znajdującym się na gruntach
w zarządzie Nadleśnictwa. Wszelkie zauważone uszkodzenia wieży mogące wpłynąć na
bezpieczeństwo użytkowników należy natychmiast zgłaszać pod numer telefonu nadleśnictwa
podany poniżej.
4. Osoby korzystające z wieży widokowej robią to na własną odpowiedzialność. Wieża widokowa
nie jest obsługiwana przez żaden personel.
5. Na wieżę należy wchodzić oraz schodzić spokojnie, umiarkowanym tempem, zabrania się
biegania, przepychania oraz wyprzedzania innych użytkowników.
6. Osoby mające lęk wysokości lub lęk przestrzeni, a także mające problemy zdrowotne
7. ( dolegliwości sercowe, zaburzenia równowagi, dysfunkcje narządów ruchu lub inne mogące
stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ) nie powinny korzystać z wieży widokowej.
8. Z wieży widokowej jednocześnie korzystać może max. 10 osób.
9. Na wieżę widokową można wchodzić tylko po ciągach komunikacyjnych składających się ze
schodów i pomostów ograniczonych poręczami i barierkami. Na wieży obowiązuje ruch
prawostronny, z tym że przyjmuje się, że pierwszeństwo mają osoby schodzące z wieży.
10. Zabrania się wychylania poza poręcze i barierki, wspinania się po konstrukcji wieży widokowej,
wyskakiwania, siadania na poręczach i barierkach, kołysania i innych form korzystania z wieży
widokowej poza poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych w celu oglądania okolic z tarasu
widokowego.
11. Zabrania się korzystania z wieży widokowej osobom nietrzeźwym oraz będącym pod wpływem
działania środków odurzających, a także osobom nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu.
12. Zabrania się wprowadzania zwierząt na wieżę widokową.
13. Zabrania się wchodzenia na wieżę w czasie złych warunków atmosferycznych,
a w szczególności w czasie burzy, silnego wiatru, gęstej mgły, obfitych opadów deszczu, gradu
lub śniegu, oblodzenia schodów i poręczy.
14. Z wieży widokowej mogą korzystać tylko osoby samodzielnie poruszające się po schodach
i tarasach widokowych. Małe dzieci mogą być przenoszone tylko na własną odpowiedzialność
rodziców na rękach przypięte szelkami do osoby dorosłej. Dzieci do lat 12 mogą wejść na wieżę
wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
15. Osoby korzystające z wieży widokowej posiadające plecaki powinny je nieść na plecach, a luźne
przedmioty typu aparaty fotograficzne, lornetki itp. powinny być zabezpieczone przed
upadkiem np. przez zawieszenie na szyi.
16. Ze względu na położenie wieży widokowej w obszarze leśnym obowiązuje bezwzględny zakaz
używania ognia na wieży oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
17. Zabrania się zaśmiecania obiektu wieży, malowania i wykonywania napisów na elementach
wieży oraz zaśmiecania terenu wokół wieży.
18. Nadleśnictwo Piwniczna nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia
regulaminu korzystania z obiektu oraz ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa.
19. Uwagi i wnioski można zgłaszać w biurze Nadleśnictwa Piwniczna • tel. 018 446 40 26.

