
Regulamin korzystania z tarasu widokowego przystani kajakowej  

na terenie Parku “Skałka” 
 

 

1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z tarasu widokowego przystani kajakowej. 

 

2. Zarządcą obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji “Skałka” w Świętochłowicach. 

 

3. Taras widokowy jest miejscem ogólnodostępnym we wszystkie dni w roku. 

 

4. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne. 

 

5. Każda osoba przed wejściem na teren tarasu widokowego jest zobowiązana do zapoznania się  

z treścią niniejszego regulaminu. 

 

6. Wejście na teren tarasu widokowego jest traktowane jako akceptacja warunków regulaminu. 

 

7. Korzystanie z tarasu widokowego odbywa się na własną odpowiedzialność. Zarządca obiektu nie 

ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób przebywających na jego terenie  

i nie odpowiada za skutki wynikające z nieprawidłowego korzystania z punktu widokowego oraz 

nieprzestrzegania niniejszego regulaminu i ogólnych zasad BHP przez osoby przebywające na terenie 

obiektu, a w tym uszkodzenia ciała, mienia i inne wypadki. 

 

8. Dzieci w wieku do lat 7 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. 

 

9. Na terenie tarasu widokowego obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania napojów 

alkoholowych i środków odurzających. 

 

10. Na terenie tarasu widokowego obowiązuje bezwzględny zakaz: 

- wychylania się i wspinania na barierki, 

- rzucania z góry jakichkolwiek przedmiotów, 

- uszkadzania elementów konstrukcji obiektu i jego wyposażenia, 

- nanoszenia napisów i naklejania naklejek na konstrukcję obiektu. 

Odpowiedzialność za wszystkie szkody ponosi osoba, która do tych szkód się przyczyniła,  

a w przypadku, gdy sprawcą jest osoba nieletnia – opiekun. 

 

11. Zabrania się umieszczania na terenie obiektu reklam i ogłoszeń. 

 

12. Na terenie tarasu widokowego obowiązuje zakaz jazdy na łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach, 

hulajnogach itp. 

 

13. Na terenie tarasu widokowego obowiązuje zakaz wyprowadzania psów. 

 

14. Osoby przebywające na terenie tarasu widokowego zobowiązane są do zachowania czystości i 

porządku. 

 

 



15. Obiekt jest chroniony przez licencjonowaną agencję ochrony osób i mienia oraz nadzorowany przez 

system monitoringu wizyjnego przez 24 godziny na dobę. 

 

16. Od godziny 22.00 do godz. 6.00 obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na teren tarasu widokowego. 

 

17. W uzasadnionych przypadkach – naruszanie postanowień niniejszego regulaminu lub przebywanie 

na terenie obiektu po godzinie 22.00, może skutkować wezwaniem do jego opuszczenia przez firmę 

odpowiedzialną za monitorowanie obiektu. 

 

18. W związku z pracami konserwatorskimi lub innymi prowadzonymi na terenie Ośrodka Sportu i 

rekreacji “Skałka”, zarządca zastrzega sobie prawo do okresowego zamknięcia tarasu widokowego. 

 

 

 

              

          Dyrektor 

           Ośrodka Sportu i Rekreacji “Skałka” 


