Załącznik nr 4 do zarządzenia nr
REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGRODU SPOŁECZNEGO MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wszystkie osoby przebywające na terenie Ogrodu Społecznego Muzeum Śląskiego, zobowiązane są do
zachowania się w sposób nienaruszający norm społecznych, zasad współżycia społecznego, zasad
bezpieczeństwa innych osób i mienia znajdującego się na terenie Ogrodu, ze szczególnym uwzględnieniem
zasad sanitarnych związanych ze stanem zagrożenia epidemią COVID-19, a także do przestrzegania
poniższych postanowień regulaminu. Ogród Społeczny powstał z myślą o społeczności lokalnej i służy
zaspokajaniu potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych jej członków dzięki zapewnieniu im
powszechnego dostępu do przestrzeni Ogrodu oraz rabat dających możliwość prowadzenia upraw
ogrodniczych na własne potrzeby. Celem Ogrodu jest także podniesienie standardów ekologicznych
otoczenia.
Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zagospodarowywania Ogrodu, a także korzystania z
infrastruktury ogrodowej i plonów.

1. Ogród Społeczny czynny jest w godzinach 10.00–20.00 i jest przeznaczony do użytku wszystkich osób
chętnych do korzystania z niego, z poszanowaniem zasad niniejszego regulaminu.
2. Osoby przebywające na terenie Ogrodu zobowiązane są w szczególności do przestrzegania aktualnie
obowiązujących na terenie Muzeum Śląskiego przepisów sanitarnych.
3. Korzystanie z Ogrodu Społecznego jest bezpłatne.
4. Dzieci poniżej 14. roku życia mogą przebywać w przestrzeni Ogrodu wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej.
5. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz mieniu Muzeum
przez dzieci pozostające pod ich opieką oraz odpowiadają za ich zdrowie i bezpieczeństwo podczas
przebywania w przestrzeni Ogrodu.
6. Zwierzęta udomowione mogą przebywać w przestrzeni Ogrodu jedynie pod opieką swych właścicieli.
Właściciele zwierząt ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt i za szkody wyrządzone
osobom trzecim oraz mieniu Muzeum przez zwierzęta pozostające pod ich opieką.
7. Właściciele wprowadzonych zwierząt są zobowiązani do trzymania ich na smyczy i zachowania środków
ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz innych zwierząt przebywających w
przestrzeni Ogrodu. W szczególności są zobowiązani do dołożenia starań, by zwierzęta nie
zanieczyszczały przestrzeni użytku publicznego. W przypadku takiego zanieczyszczenia właściciel
zwierzęcia zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczenia, przy czym
zanieczyszczenie to powinno być wyrzucone do specjalnie oznaczonego pojemnika przeznaczonego do
tych celów.
8. Zwierzęta niebezpieczne lub agresywne nie mogą być wprowadzane w przestrzeń Ogrodu.
9. Ogród Społeczny składa się z części rekreacyjnej, części uprawnej i edukacyjnej.
10. W części uprawnej Ogrodu znajdują się rabaty przystosowane do samodzielnego prowadzenia upraw
kwiatów, warzyw i owoców zgodnie z Kalendarzem Ogrodnika dostępnym na tablicy informacyjnej
znajdującej się na terenie Ogrodu.
11. Osoba zainteresowana użytkowaniem skrzyni powinna zgłosić się do Działu Oświatowego Muzeum
Śląskiego. Skrzynia zostanie przygotowana przez pracowników Muzeum Śląskiego w najszybszym
możliwym terminie.
12. Użytkowanie skrzyni jest sezonowe. Deklarację dalszego użytkowania skrzyni należy zgłosić do Działu
Oświatowego do końca lutego każdego roku.
13. Osobna użytkująca skrzynię zobowiązana jest do pielęgnacji swoich nasadzeń. W razie wyraźnego braku
pielęgnacji z Muzeum ma prawo wypowiedzenia użytkowania skrzyni.

14. W Ogrodzie Społecznym obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej
działalności zarobkowej, a także urządzania imprez prywatnych lub przyjęć rodzinnych.
15. W Ogrodzie obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia wyrobów
tytoniowych.
16. Osoba korzystająca z Ogrodu Społecznego ma prawo do:
a) bezpłatnego korzystania z elementów infrastruktury ogrodowej zgodnie z jej przeznaczeniem, w
szczególności do korzystania z wody bieżącej jedynie na potrzeby prowadzenia upraw w Ogrodzie,
b) bezpłatnego wypożyczenia w kasie zewnętrznej Muzeum Śląskiego, na czas wykonywania prac w
Ogrodzie Społecznym zestawu narzędzi ogrodniczych,
c) samodzielnego uprawiania rabat, dokonywania nasadzeń zgodnie z Kalendarzem Ogrodnika
i każdorazowego stosowania się do bieżących zaleceń ogrodniczych znajdujących się na tablicy
ogłoszeń,
d) korzystania z plonów własnych Ogrodu Społecznego na użytek prywatny z poszanowaniem potrzeb i
praw innych użytkowników Ogrodu,
e) zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania i korzystania z Ogrodu.
17. Społeczność ogrodu, czyli osoby użytkujące skrzynie, ma prawo do organizacji własnych,
niekomercyjnych spotkań o charakterze edukacyjnym po uprzedniej akceptacji tematu i terminu
spotkania w Dziale Oświatowym Muzeum Śląskiego.
18. Osoby korzystające z Ogrodu Społecznego mają obowiązek dbania o ład, porządek i czystość
w powierzonej im przestrzeni, a także stosowania się do zaleceń pracowników Muzeum Śląskiego.
19. Teren Ogrodu Społecznego, podobnie jak teren całego Muzeum, objęty jest monitoringiem wizyjnym.
20. Zabrania się:
a) gromadzenia i przechowywania w przestrzeni Ogrodu przedmiotów niepotrzebnych, obniżających
estetykę przestrzeni. W przypadku znalezienia takich przedmiotów przez służby porządkowe
Muzeum będą one każdorazowo usuwane i utylizowane,
b) zanieczyszczania przestrzeni Ogrodu odpadami ogrodniczymi. Wszelkie pozostałości pochodzące z
prac ogrodowych należy umieścić w specjalnie do tego celu przeznaczonym kompostowniku,
c) używania otwartego ognia i spalania na terenie Ogrodu odpadów i resztek roślinnych,
d) stosowania chemicznych środków ochrony i pielęgnacji roślin,
e) ingerencji w nasadzenia w skrzyniach stanowiących element ścieżki edukacyjnej.
21. Służby porządkowe Muzeum Śląskiego, a w szczególności specjalista ds. zieleni, zastrzegają sobie prawo
usunięcia upraw lub nasadzeń roślin, na których wystąpiły szkodniki, roślin chorych, stanowiących
zagrożenie zdrowia lub życia lub takich, których uprawa jest niezgodna z prawem.
22. Muzeum zastrzega sobie prawo czasowego wyłączania Ogrodu Społecznego z użytkowania otwartego w
sytuacjach szczególnych, o których każdorazowo informacja zostanie zawarta na stronie WWW.
23. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie
korzystania z terenu zewnętrznego Muzeum Śląskiego.
24. Niestosowanie się do zasad regulaminu może skutkować wykluczeniem ze społeczności użytkowników
Ogrodu Społecznego.

KONTAKT:
Dział Oświatowy: e-mail: oswiata@muzeumslaskie.pl, tel. tel. 32 7799 319, 32 2130 861

