
REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z WIEŻY WIDOKOWEJ 

  

1. Wieża w Przytarni jest obiektem ogólnodostępnym, czynnym  

od poniedziałku do niedzieli w godz. 1000-1800.  

2. Korzystanie z wieży odbywa się na własną odpowiedzialność i jest bezpłatne.  

3. Ze względów bezpieczeństwa obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób  

i czasu przebywania na tarasach widokowych na wieży:  

• na obiekcie przebywać może maksymalnie do 8 osób.  

• czas przebywania na najwyższej platformie 5 minut.  

4. Wejście na wieżę tylko w maseczkach ochronnych i rękawiczkach 

jednorazowych.  

5. Dezynfekcja rąk przed i po zejściu z wieży.  

6. Zachowanie odległości 2 m dystansu na wieży oraz terenie wokół wieży.  

7. Osoby poniżej 16 roku życia mogą przebywać oraz korzystać z tarasów 

widokowych na wieży tylko pod opieką osób dorosłych.  

Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Dzieci do 

balustrad mogą podchodzić tylko w bezpośrednim towarzystwie osób dorosłych.  

8. Wejście na wieżę oraz tarasy widokowe na wieży wymaga pokonania 208 stopni 

klatką schodową z możliwością odpoczynku po drodze na wysokości 27 m 

(pierwszy taras) do ostatniej wysokości 37 m (drugi taras). 

9. Wszystkie osoby z medycznymi przeciwskazaniami powinny rozważyć własne 

możliwości oraz zachować szczególną ostrożność.  

10. Podczas wchodzenia, przebywania i schodzenia na wieżę oraz tarasy widokowe 

na wieży należy zachować szczególną ostrożność. Obowiązuje pierwszeństwo 

dla osób schodzących.  

11. Zabrania się wstępu na wieżę oraz tarasy widokowe na wieży osobom 

nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób który zagraża bezpieczeństwu, 

zakłóca porządek zwiedzania i narusza ogólnie przyjęte normy zachowania się  

w miejscach publicznych.  

12. Wstęp na wieżę jest wzbroniony:  

• w czasie gęstej mgły lub innych czynników atmosferycznych ograniczających 

widoczność poniżej 4 m,  

• w czasie opadów deszczu, śniegu, gołoledzi lub bezpośrednio po ich ustaniu 

do momentu, gdy obsługa wieży uzna, że wejście jest bezpieczne,  



• podczas burzy i wyładowań atmosferycznych,  

• przy wietrze o sile powyżej 6 stopni w skali Beauforta lub prędkości wiatru 

w większej niż 50 km/h,  

• po meteorologicznym ostrzeżeniu o wietrze.  

13. Zabrania się wnoszenia na teren wieży oraz tarasów widokowych na wieży 

wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne 

oraz materiałów toksycznych, łatwopalnych  

i wybuchowych.  

14. Na terenie wokół wieży oraz tarasów widokowych na wieży obowiązuje zakaz 

palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów, oraz wnoszenia  

i spożywania alkoholu.  

15. Zabrania się na wieży oraz tarasach widokowych na wieży:  

• zrzucania wszelkich przedmiotów,  

• wspinania się po elementach konstrukcji zabezpieczającej,  

• wspinania po elewacji,  

• wspinania oraz wychylania przez barierkę zabezpieczającą,  

• hałasowania,  

• uszkadzania elementów konstrukcji i jej wyposażenia, niszczenia sprzętu,  

• nanoszenia napisów na elementach konstrukcji i jej wyposażenia,  

• wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników,  

• biegania po schodach wieży.  

16. Na terenie wieży oraz tarasach widokowych należy zachować spokój  

w czasie zwiedzania i podporządkować się zaleceniom obsługującego wieżę 

pracownika Urzędu Gminy Karsin.  

17. Wejście na wieżę oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu przez 

wszystkich zwiedzających.  

18. Pracownik obsługujący wieżę ma prawo wyprosić osoby naruszające porządek 

publiczny lub przepisy regulaminu, stwarzające zagrożenie dla siebie i innych 

osób przebywających na wieży lub tarasach widokowych na wieży.  

19. Urząd Gminy Karsin nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki  

i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zarówno regulaminu jak  

i ogólnych zasad BHP.  

 

 


