R E G U L A M I N OGRODU
Poleskiego Ośrodka Sztuki
Właścicielem i administratorem ogrodu jest Poleski Ośrodek Sztuki.
Ogród czynny jest codziennie w godz. 8.00-20.00.
Wstęp do ogrodu jest bezpłatny.
Ogród poleca się opiece i trosce użytkowników.
W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich
korzystających i przebywających na terenie ogrodu Poleskiego Ośrodka Sztuki zabrania się:
1. Niszczenia i wyrywania roślinności oraz rozkopywania gruntu.
2. Zaśmiecania terenu ogrodu.
3. Niszczenia i uszkadzania budynków i obiektów małej architektury oraz niszczenia i przestawiania
ławek, koszy oraz innych obiektów (rzeźb, wikliny i gliny).
5. Handlu i usług bez zezwolenia administratora terenu.
6. Wprowadzania na teren ogrodu psów bez smyczy, istnieje obowiązek posiadania torebki lub
urządzenia do zbierania psich odchodów.
7. Palenia ognisk i pozostawiania palących się przedmiotów.
8. Organizowania imprez bez zgody administratora.
9. Wjazdu na teren parku wszelkich pojazdów samochodowych i motocykli (oprócz miejsc do tego
przeznaczonych) z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i służb
dbających o utrzymanie czystości, innych pojazdów tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od
administratora.
10. Wywoływania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody administratora.
11. Wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych bez zgody administratora.
12. Umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń.
13. Informuje się, że zgodnie z art.14 ust.2a ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych na
ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu,
w punktach sprzedaży tych napojów.
14. Przestrzega się przed niebezpieczeństwem przebywania w czasie silnego wiatru i burzy pod
konarami lub w sąsiedztwie starych drzew.
Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.
Regulamin powstał w na podstawie uchwały Nr LXI/609/97 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 maja
1997r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łodzi.

