
Załącznik do uchwały 

Nr VI/48/363/2022 

Rady Powiatu Ciechanowskiego  

z dnia 30 maja 2022r 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU EDUKACJI I ROZRYWKI  

W GOŁOTCZYŹNIE 

 

1. Wszyscy przebywający na terenie PARKU EDUKACJI I ROZRYWKI  

W GOŁOTCZYŹNIE (dalej „parku”) zobowiązani są do zapoznania się z poniższym 

regulaminem i użytkowania terenu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Teren parku jest ogólnodostępny, a jego użytkowanie dozwolone codziennie                      

w godzinach od 7.00 do 22.00. 

3. Teren parku służy do wypoczynku, edukacji oraz aktywnej rekreacji w miejscach do 

tego przeznaczonych. 

4. Dzieci, które nie ukończyły 12-go roku życia, mogą przebywać na terenie parku,                 

w tym placu zabaw, wyłącznie pod stałą opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej 

osoby pełnoletniej. 

5. Korzystanie z miejsc na ognisko - palenisk, odbywa się na zasadach określonych                 

w regulaminie, tj.: 

a) dopuszcza się rozpalenie ognia wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym; 

b) korzystanie z palenisk może odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby 

pełnoletniej; 

c) osoba rozpalająca ogień zobowiązana jest przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu, do 

zachowania szczególnej ostrożności; 

d) w trakcie korzystania z palenisk zabrania się pozostawiania ich bez dozoru osoby 

pełnoletniej; 

e) zapewnienie materiałów niezbędnych do rozpalenia i utrzymania ognia/żaru na  

paleniskach pozostaje w gestii osób z nich korzystających; 

f) po zakończeniu użytkowania palenisk, osoby korzystające z obiektu przed jego 

opuszczeniem, zobowiązane są do skutecznego ugaszenia żaru/ognia.                            

W przypadku wykrycia tlących się węgli czy drewna należy skutecznie je wygasić. 

g) korzystający z miejsc na ogniska ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu                  

i porządku na terenie obiektu oraz za pozostawienie porządku po zakończeniu 

pobytu. 

h) w przypadku stwierdzenia zniszczeń, nieporządku oraz innych nieprawidłowości 

należy zgłosić je przed wejściem na teren do Zarządcy obiektu. 

6. Na terenie parku nie jest dozwolone: 

1) wjazd pojazdami silnikowymi (samochodami, motocyklami, quadami, 

motorowerami, skuterami i hulajnogami) z wyjątkiem pojazdów 

uprzywilejowanych i technicznych oraz rowerów bez silnika, rolek i 

deskorolek przy zachowaniu bezwzględnego pierwszeństwa pieszych; 

2) korzystanie z grilla znajdującego się pod wiatą bez zgody Zarządcy obiektu; 

3) płoszenie, wyłapywanie i niszczenie siedlisk (gniazd) zwierząt; 

4) kąpiel, brodzenie oraz łowienie ryb w zbiornikach wodnych; 

5) kąpanie psów w zbiornikach wodnych; 

6) korzystanie z urządzeń i obiektów niezgodnie z ich przeznaczeniem, w tym 

przekraczanie limitu osób jednocześnie korzystających z danego obiektu lub 

urządzenia; 



7) powodowanie hałasu, a także używanie urządzeń nagłaśniających bez zgody 

Zarządcy terenu; 

8) organizowanie imprez bez zgody Zarządcy terenu; 

9) prowadzenie handlu i usług oraz wieszanie reklam i ogłoszeń bez zgody 

Zarządcy terenu; 

10) zaśmiecanie terenu i wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi do tego 

miejscami; 

11) wprowadzanie zwierząt bez smyczy i kagańca w obszarach ciągów 

spacerowych; 

12) wprowadzanie zwierząt na teren placu zabaw oraz aktywnej rekreacji. 

 

7. Osoby wprowadzające zwierzęta na teren parku zobowiązane są do sprzątania 

pozostawionych przez nie nieczystości. Odchody należy wyrzucać wyłącznie do 

pojemników do tego przeznaczonych. 

8. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu oraz wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać 

bezpośrednio do Zarządcy obiektu. 

9. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy 

stanowiące własność użytkowników, pozostawione na terenie parku. 

10. Przypadki nieprzestrzegania regulaminu należy niezwłocznie zgłaszać Zarządcy 

obiektu lub odpowiednim służbom. 

11. PRZESTRZEGA SIĘ PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM PRZEBYWANIA                         

W CZASIE SILNEGO WIATRU I BURZY POD KORONAMI LUB                              

W SĄSIEDZTWIE DRZEW. 

 

Zarządcą PARKU EDUKACJI I ROZRYWKI W GOŁOTCZYŹNIE jest: 

Powiat Ciechanowski, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, tel. 729–055–900 

 

NUMER ALARMOWY TEL. 112 

POGOTOWIE RATUNKOWE TEL.999 STRAŻ POŻARNA TEL. 998 

POLICJA TEL. 997 STRAŻ MIEJSKA 986 

 


