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REGULAMIN KORZYSTANIA                                                                                                

Z OGRODU SENSORYCZNEGO 

 

1. Ogród sensoryczny jest własnością Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski. 

2. Ogród sensoryczny jest dostępny dla zwiedzających codziennie od 9 do 16. 

3. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie ogrodu wyłącznie pod opieką dorosłych. 

4. Za dzieci i młodzież oraz szkody przez nie wyrządzone odpowiada opiekun prawny/rodzic i ponosi 

odpowiedzialność materialną.  

5. Stoisko do hydroterapii dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14.  

6. W czasie burz i silnych wiatrów zwiedzający powinni opuścić ogród dla własnego bezpieczeństwa. 

7. PZN Okręg Śląski nie ponosi odpowiedzialności za skutki spożycia znalezionych owoców, nasion                        

i innych części roślin oraz wody ze zbiorników wodnych. 

8. PZN Okręg Śląski nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jego terenie. 

9. PZN Okręg  Śląski nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane 

niestosowaniem się do niniejszego Regulaminu, nieprzestrzeganiem zasad korzystania z obiektu 

zawartych w niniejszym regulaminie, a także ogólnych zasad BHP. 

10. W przypadku niestosowania się regulaminu korzystania z ogrodu sensorycznego zwiedzający może 

zostać poproszony o natychmiastowe opuszczenie ogrodu. 

11. Na terenie ogrodu sensorycznego zabrania się: 

➢ Zrywania i niszczenia roślin. 

➢ Śmiecenia. 

➢ Przenoszenia ławek i innych elementów wyposażenia. 

➢ Niszczenia urządzeń, elementów wyposażenia, architektury ogrodowej, itp. 

➢ Hałasowania. 

➢ Wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników osób niewidomych. 

➢ Wchodzenia do zbiorników wodnych, wspinania się po elementach wyposażenia. 

➢ Jeżdżenia na rowerach, wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach i hulajnogach. 

➢ Spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu. 

 

Telefon alarmowy          112                                                        Administrator:     
Pogotowie                       999                                             Polski Związek Niewidomych  
Straż pożarna                  998                           Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne 
Policja                               997                                                dla Dzieci i Młodzieży 
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