Zarządzenie nr

/6

/2020

Dyrektora Leśnego Banku Genów Kostrzyca
z dnia 7/1 września 2020 roku
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udostępniania do zwiedzania

Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca”
(znak: ZP.723.19.2020)

Na podstawie

$

ust.

załącznika do Zarządzenia nr 9/2018 Dyrektora Leśnego
Banku Genów Kostrzyca z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia
Banku
Genów
Regulaminu
organizacyjnego
Leśnego
Kostrzyca
(znak:
DK.012.1.2.2018), zarządzam, co następuje:
20

1

pkt.

1

81.

Wprowadzam do stosowania „Regulamin udostępniania do zwiedzania
Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego

zarządzenia.

8 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Traci moc Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Leśnego Banku Genów Kostrzyca
z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udostępniania do

zwiedzania Arboretum Leśnego Banku

Genów

Kostrzyca”

(znak: ZP.723.16.2020).

83.1. Ogłoszenie zarządzenia nastąpi poprzez podanie

pracowników za pośrednictwem kierowników
umieszczenie na dysku współużytkowanym.

komórek

go do wiadomości
organizacyjnych oraz

2. Zarządzenie zostanie doręczone Zastępcy Dyrektora, Głównemu Księgowemu
i

Sekretarzowi, co jest równoznaczne z obowiązkiem niezwłocznego zapoznania się

oraz zapoznania podwładnych z

treścią zarządzenia.

3. Zarządzenie zostanie umieszczone na tablicach
Genów

Kostrzyca oraz stronie
na

4. Zarządzenie przechowywane

ogłoszeń Leśnego Banku

internetowej Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

jest w Zespole

Administracyjno-Gospodarczym.

w
Z

Załącznik

nr

1

r.

do Zarządzenia nr Ż6 /2020 z dnia
września 2020
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udostępniania do zwiedzania
Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca”

Regulamin udostępniania do zwiedzania
Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca
I.

1.

Zasady udostępniania

Arboretum jest udostępnione do zwiedzania

zestawienia:

codziennie przez cały rok, wg poniższego

Godziny otwarcia:

Godziny

src
Miesiąc

2.

zwiedzania

(cały tydzień)

kwiecień - wrzesień

09:00 - 20:00

październik - marzec

09:00 - 16:00

Wstęp na teren Arboretum jest bezpłatny.
Il.

Postanowienia związane ze stanem epidemii COVID-19

W trosce o zdrowie zwiedzających

i
pracowników LBG Kostrzyca, korzystając z części
turystycznej Arboretum, do odwołania, należy przestrzegać zasad wynikających
z aktualnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
określonych ograniczeń, nakazów
wszelkich aktualnie obowiązujących norm prawnych wynikających z właściwych
przepisów związanych z wystąpieniem stanu epidemii oraz stosować się do poleceń
pracowników Leśnego Banku Genów.

i

1.

terenie Arboretum należy zakrywać nos usta (maseczką, elementem odzieży,
przyłbicą, kaskiem ochronnym), chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej
1,5 m pomiędzy przebywającymi osobami. Obowiązku nie stosuje się w przypadkach
określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów zakazów związku
wystąpieniem stanu epidemii.
Na terenie Arboretum należy unikać miejsc koncentracji ludzi, zwłaszcza w strefach
Na

i

i

z

wypoczynku (mostki, ławki, wiaty itp.).
Na terenie Arboretum brak jest możliwości skorzystania z toalety. Obowiązuje również
zakaz wchodzenia do budynków LBG Kostrzyca.
Infrastruktura turystyczna
edukacyjna w Arboretum (wiaty, ławki stoły, pomosty,
tablice, kosze na śmieci itp.) nie są dezynfekowane. Korzystanie z nich odbywa
na
środków
zalecane
stosowanie
rękawiczek
własną odpowiedzialność
jest
dezynfekujących.
Zabrania się korzystania z wiaty przy miejscu przeznaczonym na ognisko bez
i

i

i

zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m.

się

Ill.
1.

Postanowienia porządkowe

Na terenie Arboretum zabrania się:
a) Poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami;
b) Zrywania kwiatów, owoców liści, łamania gałęzi, wykopywania roślin;
c) Zaśmiecania terenu;
d) Niszczenia
przemieszczania wszelkich elementów trwałych
przenośnych (ławki,
tabliczki, etykiety, głazy itp.);
e) Jazdy rowerem uprawiania sportów mogących przyczynić się do dewastacji Arboretum
lub zakłócania spokoju innym zwiedzającym;
f) Jazdy pojazdami mechanicznymi;
g) Hałasowania
płoszenia zwierząt;
h) Zanieczyszczania zbiorników wodnych, kąpieli łowienia ryb;
i)
Puszczania zwierząt luzem (obowiązuje nakaz prowadzenia psów na smyczy);
j) Spożywania alkoholu środków odurzających oraz przebywania osób pod ich wpływem;

i

i

i

i

i

i

i

tytoniu;

k) Palenia

i

Rozpalania ognisk grillowania bez uzgodnienia z zarządcą Arboretum;
m) Przebywania podczas burzy lub silnego wiatru;
n) Przebywania poza godzinami udostępniania do zwiedzania.

I)

2.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas przebywania w okolicach zbiorników
wodnych oraz podczas chodzenia po pomostach ogrodach skalnych.
i

3.

i

Zwiedzający
korzystający z infrastruktury Arboretum ponoszą odpowiedzialność
za szkody powstałe z ich winy oraz z winy osób zwierząt będących pod ich opieką.
i

IV.
1.

Postanowienia końcowe

Osoby przebywające na terenie Arboretum zobowiązane są do przestrzegania niniejszego
regulaminu. Kontrolowanie
egzekwowanie postanowień regulaminu pozostaje w gestii
pracowników Leśnego Banku Genów Kostrzyca oraz pracowników ochrony.
i

2.

Dzieci do lat 12 mogą przebywać w Arboretum tylko pod opieką dorosłych. Za dzieci

pozostawione bez opieki odpowiadają ich dorośli opiekunowie.
3.

Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu podlegają
na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń.

w trybie

odpowiedzialności

karnej

i

i

4. Zarządca Arboretum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z powodu
nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa
postanowień niniejszego regulaminu.

