Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach
Nr XI/86/19 z dnia 28.11.2019 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU - DOM PODCIENIOWY
§ 1.
1. Dom Podcieniowy stanowi własność Gminy i Miasta Pyzdry i jest częścią składową
mienia komunalnego gminy.
2. Nadzór nad mieniem i działalnością obiektu sprawuje Burmistrz Pyzdr na podstawie
przepisów ustawy o samorządzie gminnym i innych przepisów szczególnych.
3. Administratorem obiektu jest Gmina i Miasto Pyzdry.
4. Dni i godziny otwarcia obiektu określa Burmistrz Pyzdr odrębnym zarządzeniem.
5. Korzystanie ze obiektu możliwe jest po zapoznaniu się z zapisami niniejszego
regulaminu.
§ 2.
1. Dom Podcieniowy służy do realizacji statutowych celów działalności Gminy.
2. Dom Podcieniowy jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków, jest
w sposób szczególny chroniony obowiązującym prawem.
3. Dom Podcieniowy stanowi obiekt wystawienniczy dla eksponatów związanych
z lokalną historią.
4. Obiekt służy celom edukacyjno – turystycznym i promocyjnym.
§ 3.
1. Domem Podcieniowym i mieniem stanowiącym jego wyposażenie w imieniu Gminy
i Miasta Pyzdry zarządza osoba wyznaczona przez Burmistrza Pyzdr.
2. Zwiedzanie Domu Podcieniowego jest bezpłatne.
3. Dom Podcieniowy jest obiektem ogólnodostępnym, w tym dostępnym dla osób
niepełnosprawnych.
4. Z Domu Podcieniowego można korzystać jedynie w zakresie zgodnym z jego
przeznaczeniem, właściwościami i wyposażeniem.
5. Osoby odwiedzające Dom Podcieniowy, korzystając z obiektu zobowiązane są do
przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa, porządku i czystości
w miejscach publicznych.
6. Osoby zwiedzające Domu Podcieniowego muszą dostosowywać się do nakazów osoby
wyznaczonej przez Zarządcę do nadzorowania obiektu.
7. Osoby odwiedzające obiekt powinny korzystać z niego w sposób nie zakłócający
zwiedzania pozostałym.
8. Fotografowanie i filmowanie nie może przeszkadzać innym zwiedzającym. Materiał
zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych.

§ 4.
W Domu Podcieniowym oraz na terenach przynależnych do niego obowiązują wynikające
z niniejszego regulaminu oraz przepisów odrębnych, zakazy:
1) wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, broni i innych
przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia korzystających z obiektu,
2) zakłócania porządku,
3) korzystania z obiektu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub stwarzającym
zagrożenie dla osób,
4) spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i innych artykułów
tytoniowych oraz używania środków odurzających,
5) dotykania eksponatów i elementów wnętrz bez zgody nadzorcy obiektu,
6) wprowadzanie zwierząt na teren obiektu (z wyłączeniem psa przewodnika),
7) wchodzenia na tereny wyłączone z użytkowania,
8) nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa.
§ 5.
1. Właściciel Domu Podcieniowego nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na
osobach i mieniu będące skutkiem korzystania z obiektu lub jego wyposażenia w sposób
niezgodny z ich przeznaczeniem, bądź z postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Wejście na teren Domu Podcieniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.

