Załącznik nr 3 do zarządzenia nr

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z WIEŻY WIDOKOWEJ „SZYB WARSZAWA II” MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

1.

Wieża widokowa „Szyb Warszawa II” (zwana dalej „Wieżą”) jest obiektem zlokalizowanym na terenie
parkowym Muzeum Śląskiego. Jest obiektem zrewitalizowanym i przystosowanym do funkcji publicznych,
dzięki czemu Muzeum Śląskie jako jej właściciel jest uprawnione do udostępniania jej Korzystającym.

2.

Każda osoba korzystająca z Wieży zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, przepisów
porządkowych i stosowania się do zaleceń pracowników Muzeum Śląskiego.

3.

Wstęp na Wieżę możliwy jest na podstawie ważnego biletu wstępu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4.

Korzystający z Wieży zobowiązani są do:
a) zachowania podwyższonych standardów w zakresie przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa,
b) niezwłocznego informowania pracowników Muzeum Śląskiego w przypadku wystąpienia na terenie
wieży okoliczności, które mogą się przyczynić do zintensyfikowania zagrożenia zarażeniem COVID19 lub inną chorobą zakaźną.

5.

Podczas korzystania z Wieży zabrania się:
•

wspinania po elementach konstrukcji zabezpieczającej,

•

wspinania po elewacji Wieży,

•

hałasowania, niszczenia sprzętu,

•

używania otwartego ognia,

•

zaśmiecania obiektu,

•

zrzucania z Wieży jakichkolwiek przedmiotów,

•

nanoszenia napisów na elementach konstrukcji Wieży lub zawieszania na niej jakichkolwiek
przedmiotów,

6.

•

wychylania się przez barierki zabezpieczające,

•

podsadzania dzieci oraz brania ich na ręce w pobliżu balustrady klatki schodowej i tarasu.

W szczególności niedozwolone jest:
•

prowadzenie w obrębie wieży działalności handlowej i usługowej,

•

organizowanie w obrębie wieży akcji agitacyjnych, demonstracji politycznych czy ideologicznych,

•

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

•

organizowania wydarzeń lub rozpalania ognisk w pobliżu Wieży bez uzyskania uprzedniej zgody
Dyrekcji Muzeum Śląskiego

7.

Na terenie Wieży i w jej pobliżu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz
innych środków odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków zaburzających
świadomość nie będą wpuszczane na teren Wieży.

8.

Na Wieży obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.

9.

Wieża widokowa jest dostępna dla Korzystających w dniach od wtorku do niedzieli, w godzinach
udostępniania Muzeum dla zwiedzających.

10. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Wieża nie jest udostępniana dla Korzystających.
11. W zależności od natężenia ruchu zwiedzających czas przebywania na Wieży regulują uprawnieni do
obsługi pracownicy Muzeum Śląskiego w zakresie od 5 do 15 minut.
12. Dzieci i młodzież do 16. roku życia mogą przebywać na Wieży tylko pod opieką dorosłych.
13. Wprowadzanie na Wieżę widokową zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych,
jest niedozwolone.
14. Podczas przebywania na terenie Wieży należy stosować się do zaleceń i uwag uprawnionego pracownika
obsługującego ruch osobowy na Wieży.
15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą wypraszane z obiektu
bez uprawnienia do żądania zwrotu od Muzeum Śląskiego poniesionych kosztów wstępu.
16. Na platformie widokowej obecny jest uprawniony do obsługi pracownik, który jest upoważniony do
udzielania Korzystającym wszelkich niezbędnych informacji oraz - w razie konieczności – jest
upoważniony do podjęcia decyzji o ewakuacji Korzystających.
17. Muzeum Śląskie jest uprawnione do wprowadzenia dodatkowych obostrzeń dla Korzystających z Wieży,
jeśli uzna to za konieczne ze względów bezpieczeństwa.
18. Muzeum Śląskie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek mienie pozostawione na terenie Wieży
widokowej. 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 Wieży przez osobę upoważnioną przez Muzeum Śląskie na koszt i ryzyko właściciela.
19. W obrębie Wieży i w jej najbliższym sąsiedztwie obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów
modelami latającymi oraz bezzałogowymi statkami powietrznymi.
20. Wstęp na Wieżę widokową oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami i ich akceptację. Korzystający
ponoszą wyłączną odpowiedzialność za niekorzystne następstwa wynikłe z korzystania przez nich z Wieży
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.

