Provozní řád Vyhlídkové plošiny
Okrouhlá ve Staříči
Návštěvní doba
Podrobný rozpis návštěvní doby je uveden u vstupu na vyhlídkovou plošinu, na www.obec-staric.cz a na
úřední desce obce Staříč.
V době, kdy je vyhlídková plošina uzavřena, platí přísný zákaz vstupu do prostor rozhledny.
Vstupné
Při návštěvě vyhlídkové plošiny obdrží každý návštěvník vstupenku - pohlednici obce Staříč s razítkem
vyhlídkové plošiny v ceně dané. Návštěvníci do 6-ti let mají vstup volný za doprovodu osoby starší 18-ti
let.
Vyhlídka z plošiny
Vyhlídka se koná na vlastní odpovědnost.
Děti ve věku do 15-ti let mají vstup na plošinu povolen pouze v doprovodu osob starších 18-ti let.
Povolený počet osob na vyhlídkové plošině je 25. Při hromadných návštěvách musí být pro každých 20
nezletilých osob jedna zodpovědná osoba, která bude konat nad skupinou dozor. Osoba konající dozor je
povinna se seznámit s tímto provozním řádem a obeznámit s ním i osoby, nad kterými koná dozor.
Návštěvníci jsou povinní se řídit pokyny správce vyhlídkové plošiny.
Ochrana a bezpečnost
1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů správce vyhlídkové plošiny. Při neuposlechnutí pokynu,
vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků a ochrany majetku, bude návštěvník z objektu vykázán bez
náhrady a jeho povinnosti je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje postihu podle
obecně závazných předpisů.
2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či pod vlivem návykových látek je přistup na vyhlídkovou
plošinu zakázáno.
3. Je zakázáno:
- vodit do objektu rozhledny psy nebo je nechat volně pobíhat v okolí rozhledny
- psát nebo malovat po objektu rozhledny nebo jej jinak poškozovat
- rušit hlukem nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky
- zdržovat se v prostoru rozhledny v době bouřky
- kouřit v objektu rozhledny či rozdělávat oheň.
4. Je nutné dávat bedlivý pozor zvláště:
- při výstupu a sestupu po schodech, přidržovat se zábradlí, nepředbíhat, dohlížet na děti tak, aby nedošlo
k újmě na zdraví
- nenahýbat se přes zábradlí schodiště a vyhlídkové plošiny
- neházet jakékoliv předměty a neplivat z rozhledny dolů
- dávat pozor, aby nedošlo k úrazu uklouznutím.
5. V případě jakéhokoliv nebezpečí či nouze je každý návštěvník povinen neprodleně informovat správce
rozhledny.
Ve Staříči 8. 6. 2006

