Nadleśnictwo Dębno
REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIEŻY WIDOKOWEJ W LEŚNICTWIE NAMYŚLIN
NADLEŚNICTWO DĘBNO
I. Wieża widokowa jest obiektem ogólnodostępnym o konstrukcji drewnianej.
Pierwszy taras widokowy znajduje się na wysokości 7,60 m, konstrukcji
drewnianej, drugi taras widokowy znajduje się na wysokości 11,10 m.
II. Wieża widokowa udostępniana jest zwiedzającym w każdy dzień tygodnia, z
wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia. Wstęp
na wieżę widokową jest bezpłatny. Jednorazowo na wieży widokowej może
przebywać nie więcej niż 20 osób. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są
do zapoznania się z zasadami korzystania z wieży widokowej.
III. Ważne
1. Korzystanie z wieży widokowej odbywa się na własną odpowiedzialność.
2. Dzieci i młodzież do lat 12 mogą korzystać z wieży widokowej wyłącznie w
obecności i na własną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
3. Każdy zwiedzający powinien ocenić swoje możliwości ponieważ wejście na
wieżę widokową wymaga dobrej kondycji oraz sprawności fizycznej i
psychofizycznej.
4. Podczas wchodzenia i schodzenia z wieży widokowej należy zachować
ostrożność.
IV. Zabrania się:
1. Wchodzenia jednorazowo na wieżę widokową w grupie liczniejszej niż 20
osób.
2. Wchodzenia na wieżę widokową osobom znajdującym się pod wpływem
alkoholu oraz innych środków odurzających.
3. Spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
4. Zrzucania z wieży widokowej jakichkolwiek przedmiotów.
5. Wspinania się po elementach konstrukcji wieży widokowej oraz wychylania
przez barierki (balustrady) ochronne.
6. Wprowadzania zwierząt.
7. Dewastacji i zaśmiecania obiektu.
8. Używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu
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9. Wejścia na wieżę widokową w przypadku wystąpienia niekorzystnych
warunków atmosferycznych:
a) w czasie gęstej mgły lub innych czynników ograniczających
widoczność z wieży widokowej,
b) podczas opadów deszczu, śniegu, gołoledzi lub bezpośrednio po ich
ustaniu,
c) podczas burzy i silnego wiatru,
d) po ostrzeżeniu meteorologicznym o silnym wietrze lub huraganach.
10. Wejścia na wieżę widokową po zmierzchu i w porze nocnej.
V. Wstęp na wieżę widokową oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami i ich
akceptację. Nadleśnictwo Dębno nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
ciała i wypadki wynikające z naruszenia zasad korzystania z wieży widokowej, jak
i ogólnych zasad bezpieczeństwa osób korzystających z wieży widokowej.
VI. Wszelkie uwagi użytkowników o wieży widokowej prosimy zgłaszać do biura
Nadleśnictwa Dębno tel. 95 756 14 20 lub debno@szczecin.lasy.gov.pl.
WAŻNE TELEFONY.
- CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO – 112.
- POLICJA – 997.
- STRAZ POŻARNA – 998.
- POGOTOWIE RATUNKOWE – 999.
- NADLEŚNICTWO DĘBNO – 95 756 14 20
- PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY W NADLEŚNICTWIE DĘBNO – 95 756 14
24, TEL. KOM. 885 040 850
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