Regulamin korzystania z miejsca do palenia ognisk
w miejscu wyznaczonym w Zespole Parkowo Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej
1. Zarządzającym miejscem do palenia ognisk jest Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki z siedzibą
w Wiśniowej.
2. Dopuszcza się palenie ognisk wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego miejscu. Palenie
ognisk poza miejscem wyznaczonym jest zabronione.
3. Zorganizowanie ogniska możliwe jest po uzyskaniu zgody zarządzającego. Miejsce do palenia
ognisk jest przeznaczone przede wszystkim dla grup korzystających z oferty Powiatowego Centrum
Kultury i Turystyki w Wiśniowej. Po uzyskaniu zgody zarządzającego możliwa jest również organizacja
spotkań rodzinnych, okolicznościowych oraz imprez integracyjnych i innych spotkań firmowych.
4. Osoby organizujące ognisko zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego
określonego w stosownych przepisach, a w szczególności do korzystania z ognia otwartego wyłącznie
w miejscu wyznaczonym.
5. Organizator ogniska ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników oraz
odpowiada za teren.
6. Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca przeznaczonego na palenie ognisk tylko w obecności
pełnoletniego opiekuna.
7. Wyznaczone miejsce na palenie ognisk może być czasowo wyłączone z użytkowania ze względów
bezpieczeństwa lub przeciwpożarowych.
8. Zabrania się korzystania z miejsca do palenia ognisk przy niesprzyjających warunkach
atmosferycznych.
9. Organizator ogniska zobowiązany jest zapewnić drewno do palenia ogniska we własnym zakresie,
zagasić skutecznie ognisko po zakończeniu imprezy, zasypując piaskiem lub zalewając wodą oraz
pozostawić miejsce w należytym porządku.
10. Drewno przewidziane do palenia ogniska nie może pochodzić z zadrzewień i elementów
wyposażenia parku. Niezastosowanie się do tego warunku podlega karze zgodnie z art. 144 Kodeksu
wykroczeń.
11. Organizator ogniska zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych
przez uczestników ogniska, w szczególności w mieniu stanowiącym wyposażenie miejsca na ognisko
oraz w jego otoczeniu.
12. Zabrania się wrzucania do paleniska odpadów oraz materiałów zawierających substancje
niebezpieczne.
13. Organizowanie ognisk dozwolone jest w godzinach od 7.30 do 22.00.
14. Niestosowanie się do przepisów ogólnych oraz do postanowień niniejszego regulaminu może
skutkować interwencją Policji, a także odpowiedzialnością karną.
Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 193 tel.: 17 2765 590,
e-mail: pckit@strzyzowski.pl, www.facebook.com/PCKiTWisniowa.
Telefon alarmowy - 112, Policja - tel.: 997, Straż Pożarna - tel.: 998, Pogotowie Ratunkowe - tel.:
999.

