Regulamin Parku
1. Właścicielem Parku jest Gmina Solec-Zdrój.
2. Zarządcą Parku jest Malinowe Hotele sp. z o.o. ul. Leśna 7, 28-131 Solec-Zdrój, tel. 41 377 65
65
3. Teren Parku służy do wypoczynku dla mieszkańców, kuracjuszy oraz turystów.
4. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do zapoznanie się obowiązującym
Regulaminem oraz do jego przestrzegania.
5. Wstęp na teren Parku jest bezpłatny
6. Teren Parku dostępny w godz. 6.00 – 22.00
7. Na terenie Parku ZABRANIA SIĘ:
a. Hałasowania
b. Niszczenia wyposażenia, roślinności
c. Płoszenia, zabijania zwierząt i ptaków
d. Zaśmiecania, powodowania skażenia wody i gleby
e. Rozpalania ognisk, grilla
f. Biwakowania
g. Wnoszenia oraz spożywania napojów i substancji psychoaktywnych
h. Wjazd pojazdów mechanicznych
i. Prowadzenie handlu i usług bez zgody Zarządcy lub Właściciela
j. Zamieszczania tablic, banerów i plakatów bez zgody Zarządzającego lub Właściciela
k. Organizowania imprez bez zgody Zarządzającego lub Właściciela
l. Pozostawiania osób nieletnich bez opieki dorosłych
m. Wprowadzania psów bez smyczy
8. Osoby przebywające w Parku zobowiązane są do:
a. Zachowania ciszy w godzinach 22.00 – 6.00
b. Zachowanie czystości i porządku
c. Przestrzegania ZAKAZÓW
d. Stosowania się do obowiązujących Regulaminów i zaleceń Zarządcy oraz Właściciela
9. Zachować szczególną ostrożność :
a. Gwałtownej zmiany pogody
b. Podczas silnych wiatrów
c. Wyładowań atmosferycznych
d. Podczas silnych opadów
e. W czasie niskich temperatur
10. Zarządca oraz Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie
Parku
11. Korzystanie z Parku odbywa się na własną odpowiedzialność . W przypadku osób nieletnich
odpowiedzialność ponosi prawny opiekun.
12. Naruszanie przepisów Regulaminu podlega karom przewidzianych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa czyli Kodeksie Wykroczeń, Kodeksie Karnym oraz Ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , w Ustawie o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz w Ustawie o ochronie
przyrody.
13. Uwagi, skargi i wnioski zgłaszać Zarządcy parku pod nr 41 377 65 65.
Telefony alarmowe :
NR ALARMOWY 112
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 999

