Regulamin korzystania z wież widokowych Nadleśnictwa Cisna.
1. Wieże widokowe „Jeleni Skok” oraz „Szczerbanówka” są własnością Nadleśnictwa Cisna,
Cisna 78A, 38-607 Cisna zwanym dalej Nadleśnictwem.
2. Wieża widokowa jest obiektem ogólnodostępnym dla zwiedzających.
3. Zwiedzający wchodzą na wieżę widokową na własną odpowiedzialność.
4. Osoby niepełnoletnie mogą wejść na taras widokowy tylko pod opieką dorosłych.
Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
5. Jednorazowo na wieży widokowej może przebywać max 6 osób.
6. Zabronione jest wchodzenie na wieżę widokową osób będących pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających.
7. Niewskazane jest wchodzenie na wieżę osobom cierpiącym na lęk wysokości, z wadami
serca, dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną
wypadku.
8. Na wieży zabrania się:
a) zrzucania na zewnątrz obiektu wszelkich przedmiotów,
b) wspinania po elewacji wieży oraz przechylania się przez barierkę tarasu widokowego,
c) wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych i substancji odurzających,
d) wnoszenia substancji łatwopalnych oraz używania ognia,
e) uszkadzania elementów konstrukcji tarasu widokowego.
9. Korzystanie z wieży jest niewskazane w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych m.in.:
a) w czasie gęstej mgły lub innych czynników ograniczających widoczność z tarasu,
b) podczas opadów deszczu, śniegu, gołoledzi lub bezpośrednio po ich ustaniu,
c) podczas burzy i silnego wiatru.
10. Zabrania się wchodzenia na wieżę w przypadku uszkodzenia stopni lub barierek ochronnych,
a wszelkie zauważone uszkodzenia należy zgłaszać do Nadleśnictwa Cisna.
11. Korzystający z wieży zobowiązany jest do dbania o czystość i porządek na wieży i w jej
otoczeniu.
12. Wejście na wieżę widokową oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami i ich akceptację.
Nadleśnictwo Cisna nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia
zasad korzystania jak i ogólnych zasad bezpieczeństwa osób korzystających z wieży
widokowej.
13. O sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Nadleśniczy Nadleśnictwa
Cisna.
14. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do Nadleśnictwa Cisna, Cisna 87A, 38-607 Cisna.

Regulamin zatwierdził:
Nadleśniczy Nadleśnictwa Cisna
Ważne telefony:
GOPR- Telefon ratunkowy - 601 100 300 lub 985
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż pożarna - 998
Policja - 997
Centrum Powiadomienia Ratunkowego - 112
Nadleśnictwo Cisna - 13 468 63 01

