Regulamin przebywania
w wieży obserwacyjnej oraz na tarasie widokowym w Leśnictwie Karsibór
1. Wieża udostępniana jest dla grup zorganizowanych w okresie od 1 maja do 30 września
w godz. 11:00 – 15:00, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu terminu i ilości osób.
2. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 10 uczestników,
odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie
obiektu. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników
grupy.
3. Wejście na taras widokowy wieży na wysokości 39,2 m wymaga pokonania 165 stopni
schodów rozdzielonych pięcioma podestami spoczynkowymi, w związku z tym
niewskazane jest wchodzenie na wieżę osobom cierpiącym na lęk wysokości, z wadami
serca, dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być
przyczyną wypadku.
4. Wejście i zejście następuje tymi samymi schodami.
5. Ze względów bezpieczeństwa liczba osób jednocześnie przebywających w wieży jest
ograniczona do 5 osób.
6. Wstąp do obiektu odbywa się wyłącznie w obecności uprawnionego pracownika
nadleśnictwa.
7. Przebywający na wieży zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń
i uwag uprawnionego pracownika udostępniającego obiekt.
8. Osoby wchodzące na więżę muszą posiadać odpowiednie obuwie. Ze względu na
metalowe, ażurowe schody wyklucza się wejście w butach z wąskimi obcasami.
9. W wieży zabrania się:
a. palenia tytoniu i używania ognia,
b. wnoszenia toreb, plecaków lub innego bagażu podręcznego uniemożliwiającego
swoimi gabarytami poruszanie się drogami komunikacyjnymi (schody),
c. wnoszenia materiałów łatwopalnych, toksycznych i wybuchowych,
d. wnoszenia broni białej i palnej oraz przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych,
e. wnoszenia zwierząt,
f. spożywania żywności i napojów,
g. wchodzenia na wieżę samodzielnie dzieci w wieku poniżej 10 lat, wchodzenie
może odbywać się wyłącznie pod opieką opiekuna,
h. wspinania na barierkę oraz wychylania przez barierkę tarasu widokowego,
i. wspinania na elewację wieży,
j. niszczenia sprzętu.
10. Wieża nie będzie udostępniona osobom, których stan wskazuje na spożycie
alkoholu, środków odurzających lub naruszającym ład i porządek publiczny.
11. Wieża nie jest udostępniana w przypadku wystąpienia niekorzystnych
warunków atmosferycznych:
a. podczas burzy i silnych wiatrów,
b. w czasie gęstej mgły lub innych czynników ograniczających widoczność z wieży,
c. podczas opadów deszczu, śniegu, gołoledzi lub bezpośrednio po ich ustaniu,
d. do momentu gdy obsługa wieży uzna, że wejście na wieżę jest bezpieczne.
12. Nadleśnictwo Świdwin nie odpowiada za uszkodzenia ciała oraz inne szkody osobowe
i materialne wynikające z naruszenia regulaminu i poleceń obsługi.
13. Wstęp na wieżę jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
14. Za wstęp na wieżę nie pobiera się opłat.
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