Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 48/2015
Nadleśniczego Nadleśnictwa Pisz z dnia 26.08.2015 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z GALERII WIDOKOWEJ W LESIE OCHRONNYM
„SZAST” – LEŚNICTWO WILCZY DÓŁ, NADLEŚNICTWO PISZ
I. Galeria widokowa jest obiektem ogólnodostępnym o przeznaczeniu rekreacyjnym i
turystycznym. Galeria widokowa ma konstrukcję drewnianą o długości 120 m, szerokości
168 m oraz wysokość 4 m nad poziomem terenu. Konstrukcja wzmocniona jest na
słupach fundamentowych żelbetonowych. Galeria zakończona jest tarasem widokowym
nad rzeką Pisą. Ponadto galeria widokowa wyposażona jest w barierkę ochroną
chroniącą przed upadkiem z wysokości.
II. Galeria widokowa udostępniana zwiedzającym w każdy dzień tygodnia. Wstęp na
galerię jest bezpłatny. Osoby korzystające z galerii widokowej zobowiązane są do
zapoznania z regulaminem korzystania z galerii widokowej.
III. Ważne
1. Korzystanie z galerii widokowej odbywa się na własną odpowiedzialność.
2. Galeria widokowa przeznaczona jest do użytkowania turystycznego i rekreacyjnego,
wyłącznie pieszo.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wchodzić na wieżę wyłącznie w obecności i na własną
odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
4. Wszystkie osoby, a w szczególności osoby starsze oraz mające problemy zdrowotne,
korzystające z galerii widokowej winny zachować szczególną ostrożność.
5. Podczas korzystania z galerii widokowej należy zachować spokój, utrzymywać
umiarkowane i najdogodniejsze tempo chodzenia.
IV. Zabrania się:
1) wchodzenia jednorazowo na galerię grupie liczniejszej niż 20 osób,
2) korzystania z galerii widokowej osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków
odurzających,
3) spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających,
4) rzucania w obrębie galerii widokowej jakichkolwiek przedmiotów,
5) wspinania się po elementach konstrukcji galerii,
6) wychylania się przez barierki ochronne,
7) hałasowania, przepychania, biegania itp.,
8) prowadzania zwierząt,
9) dewastacji i zaśmiecania obiektu,
10) używania otwartego źródła ognia,
11) palenia papierosów,
12) blokowania wejść,
13) wejścia na galerię w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych:
a) w czasie gęstej mgły lub innych czynników ograniczających widoczność z galerii,
b) podczas dużej wilgotności powietrza, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi
lub bezpośrednio po ich ustaniu,
c) podczas burzy i silnych wiatrów,
d) po meteorologicznym ostrzeżeniu o huraganach,

14) wejścia na galerię po zmierzchu i w porze nocnej,
15) jazdy rowerem lub innym pojazdem,
16) podskakiwania i kołysania powodującego drgania mogące przyczynić się do
zachwiania stabilności konstrukcji.
V. Wstęp na galerię widokową oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami i ich
akceptację. Nadleśnictwo Pisz nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające
z naruszenia zasad korzystania jak i ogólnych zasad bezpieczeństwa osób
korzystających z galerii widokowej.
VI. Ważne telefony:
1. Pogotowie ratunkowe - 999
2. Straż pożarna - 998
3. Policja - 997
4. Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 112
5. Nadleśnictwo Pisz - 87 424 15 00
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