Załącznik nr 2 do zarządzenia nr

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z ZEWNĘTRZNEGO TERENU PARKOWEGO MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

1.

Zewnętrzny teren parkowy (zwany dalej „Parkiem”) będący własnością Muzeum Śląskiego jest obiektem
publicznie dostępnym, przeznaczonym do celów rekreacyjnych, monitorowanym i podlegającym
nadzorowi służb bezpieczeństwa Muzeum Śląskiego.

2.

Każda osoba korzystająca z Parku zobowiązana jest do przestrzegania postanowień zawartych
w niniejszym Regulaminie, powszechnie obowiązujących przepisów porządkowych i stosowania się do
zaleceń służb bezpieczeństwa Muzeum Śląskiego.

3.

Osoby korzystające z Parku Muzeum zobowiązane są w szczególności do:
a) zachowania podwyższonych standardów w zakresie przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa,
b) niezwłocznego informowania pracowników Muzeum Śląskiego w przypadku wystąpienia na terenie
parku okoliczności, które mogą się przyczynić do zintensyfikowania zagrożenia zarażeniem COVID-19
lub inną chorobą zakaźną.

4.

W szczególności na terenie Parku Muzeum Śląskiego niedozwolone jest:
•

zaśmiecanie i zanieczyszczanie dróg i trawników,

•

niszczenie zieleni,

•

parkowanie pojazdów mechanicznych i rowerów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

•

nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,

•

prowadzenie psów bez smyczy i kagańca,

•

prowadzenie działalności handlowej i usługowej bez uprzedniego pisemnego zezwolenia
dyrektora Muzeum,

•

organizowanie akcji agitacyjnych, demonstracji politycznych, religijnych czy ideologicznych bez
pisemnego zezwolenia dyrektora Muzeum,

•

eksponowanie znaków i symboli politycznych i religijnych lub uważanych społecznie za obraźliwe,

•

dewastowanie infrastruktury znajdującej się w przestrzeni parkowej, w szczególności obiektów
zabytkowych,

5.

•

spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających,

•

zakłócanie spokoju i komfortu innych użytkowników przestrzeni.

Zwierzęta udomowione mogą przebywać w przestrzeni Parku 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.

6.

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 Parku. 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.
7.

Zwierzęta niebezpieczne lub agresywne nie mogą być wprowadzane w przestrzeń Parku.

8.

Ruch wózków dla dzieci oraz wózków inwalidzkich możliwy jest po ścieżkach z zachowaniem należytej
ostrożności. W czasie burz i silnego wiatru Korzystający powinni opuścić teren Parku dla własnego
bezpieczeństwa.

9.

Muzeum Śląskie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek mienie pozostawione na terenie Parku.
W przypadku ustalenia właściciela mienia zostanie on wezwany do jego dobrowolnego usunięcia,
a w razie niedostosowania się przez niego do powyższego wezwania – mienie zostanie usunięte z Parku
przez osobę upoważnioną przez Muzeum Śląskie na koszt i ryzyko właściciela.

10. Na terenie Muzeum Śląskiego raz Parku obowiązuje zakaz wykonywania lotów modelami latającymi oraz
bezzałogowymi statkami powietrznymi.
11. Korzystający ponoszą wyłączną odpowiedzialność za niekorzystne następstwa wynikłe z korzystania przez
nich z Parku w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z ogólnymi zasadami
BHP. W szczególności Muzeum Śląskie nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i wypadki
wynikłe z takiego postępowania.
12. W przypadku zorganizowania przez Muzeum zajęć lub wydarzeń na terenie Parku, jego pracownicy będą
uprawnieni do zarejestrowania przebiegu zajęć lub wydarzeń w formie audiowizualnej i/lub
udokumentowania ich na fotografiach. Udział w powyższych zajęciach lub wydarzeniach będzie
poczytywany jako wyrażenie zgody na utrwalenie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku
korzystającego zgodnie z treścią art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)
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