REGULAMIN
CENTRUM OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Centrum ochrony bioróżnorodności (dalej Ogród) jest własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle,
znajdującą się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w KędzierzynieKoźlu z siedzibą przy al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (dalej Zarządca).
2. Teren Ogrodu służy do wypoczynku, aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych
oraz do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
3. Ogród czynny jest w godzinach podanych na stronie internetowej Zarządcy (www.mosirkk.pl).
Ogród lub jego część może być zamknięta lub mieć zmienione godziny otwarcia: podczas
imprez rekreacyjnych, w czasie wystąpienia ewentualnych awarii, przerw konserwacyjnoremontowych oraz z innych uzasadnionych przyczyn.
4. Poza regularnymi godzinami otwarcia wstęp do Ogrodu jest możliwy tylko i wyłącznie
po uzyskaniu zgody Zarządcy.
5. Osoby przebywające na terenie Ogrodu zobowiązują się do przestrzegania poniższego
regulaminu.
ZASADY KORZYSTANIA Z OGRODU
1. Korzystanie z Ogrodu odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego. Zarządca nie
ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane niestosowaniem się do
niniejszego Regulaminu, a także ogólnych zasad bezpieczeństwa.
2. W celu zachowania walorów wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz zapewnienia porządku,
spokoju i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Ogrodu korzystający zobowiązani są
do:
 zachowania ciszy i spokoju,
 przestrzegania porządku i czystości,
 poszanowania istniejących urządzeń i budowli,
 przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 stosowania się do znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na terenie Ogrodu.
3. Na terenie Ogrodu dzieci do lat 13 mogą przebywać wyłącznie pod opieką pełnoletniego
opiekuna. Za dzieci oraz szkody przez nie wyrządzone odpowiada opiekun.
4. Grupy zorganizowane mogą prowadzić zajęcia na terenie Ogrodu po wcześniejszym uzyskaniu
zgody Zarządcy.
5. Na terenie Ogrodu należy zachować szczególną ostrożność:
 przy schodzeniu ze schodów oraz na alejkach o dużym spadku,
 podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych oraz burz - Zarządca zaleca
opuszczenie Ogrodu dla własnego bezpieczeństwa,
 w okresie zimowym – należy poruszać się po oznaczonym i odśnieżonym terenie,
6. Chęć wykorzystania urządzeń zdalnie sterowanych (np. dronów) musi być wcześniej
uzgodnione z Zarządcą.
7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za skutki spożycia znalezionych owoców, nasion
i innych części roślin oraz wody ze zbiorników i cieków wodnych.

8. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Ogrodu.
NA TERENIE OGRODU ZABRANIA SIĘ
1. Zrywania i niszczenia roślin, w tym pozyskiwania sadzonek, owoców, nasion, zarodników oraz
rozkopywania gruntu bez zezwolenia Zarządcy.
2. Spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających oraz palenia wyrobów
tytoniowych i papierosów elektronicznych.
3. Zaśmiecenia i zanieczyszczania terenu, w tym wrzucania kamieni i jakichkolwiek innych
przedmiotów do zbiorników i cieków wodnych.
4. Niszczenia, uszkadzania oraz przenoszenia urządzeń, architektury ogrodowej oraz innych
elementów wyposażenia.
5. Hałasowania, płoszenia i chwytania zwierząt, połowu ryb.
6. Wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników osób niewidomych.
7. Wchodzenia do zbiorników wodnych, wspinania się na strome wzniesienia i głazy.
8. Jeżdżenia na rowerach, wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach i hulajnogach oraz zjeżdżania ze
wniesień na sankach i innym sprzęcie.
9. Grillowania, palenia ognisk oraz biwakowania.
10. Korzystania z obiektów i urządzeń w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prowadzenie na terenie Ogrodu jakiejkolwiek działalności, a w szczególności działalności
handlowej, usługowej, marketingowej i reklamowej, w tym prowadzenia zajęć, dozwolone jest
za pisemną zgodą Zarządcy.
2. Na terenie Ogrodu funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, mający na celu zapewnienie
bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie Ogrodu.
3. Zarządca ma prawo odmówić wstępu do Ogrodu, a także usunąć z jego terenu osoby, których
zachowanie wskazuje, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem innego
środka odurzającego, naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzają zagrożenie
dla siebie lub innych, a także nie stosują się do postanowień regulaminów, instrukcji,
oznakowania na terenie Ogrodu lub poleceń jego obsługi.
4. Ogród jest miejscem publicznym i na jego terenie obowiązują przepisy porządkowe określone
w Regulaminie oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz
Zarządca Ogrodu.
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