Provozní řád rozhledny Žernovník
1. Vstup na rozhlednu je bezplatný, možný výhradně na vlastní riziko a vlastní nebezpečí.

Jakákoli škoda na zdraví či majetku, způsobená při vstupu na rozhlednu sobě samému,
provozovateli nebo třetím osobám jde výhradně na vrub takto konající osobě.
2. Počet osob, které najednou pobývají na rozhledně, je omezen na 30. Při hromadných
návštěvách, musí být na každých 15 nezletilých osob na vyhlídkové plošině, alespoň jedna
zodpovědná osoba, starší 18 let, která bude konat nad skupinou dozor. Tato osoba je
povinna se seznámit s tímto provozním řádem a obeznámit s ním i osoby, nad kterými koná
dozor.
3. Návštěvníci jsou povinni vystupovat a sestupovat pouze po schodišti. Při výstupu a sestupu
po schodech je nutno dbát zvláštní opatrnosti, zvláště je nutno se přidržovat zábradlí,
nepředbíhat, netlačit se. Přednost na schodišti mají sestupující osoby. Na schodišti se osoby
vyhýbají na podestách a osoby pohybující se po schodišti v jednom směru nemohou jít vedle
sebe.

4. Na rozhlednu není povoleno:
-

vstupovat dětem do 12-ti let bez doprovodu osoby starší 18-ti let
vstupovat jiným způsobem, než jaký je určen (tj. po schodech konstrukce rozhledny)
vstupovat v podnapilém stavu nebo pod vlivem halucinogenních a návykových látek
vstupovat handicapovaným osobám
vstupovat se zvířaty
vynášet a požívat na ní alkoholické nápoje, není na ní povoleno kouřit ani užívat
halucinogenní látky
vstupovat v nočních hodinách, za nepříznivých povětrnostních podmínek ( silný vítr,
námraza, krupobití, dále během bouřky nebo mlhy )

5. Je zakázáno:
-

nahýbat se a vyklánět přes zábradlí schodiště a z vyhlídkové plošiny
psát, malovat nebo jinak poškozovat konstrukci rozhledny, porosty či budovy v okolí
rozhledny
házet nebo pouštět dolů jakékoliv předměty
stanovat, bivakovat, či rozdělávat oheň
manipulovat v areálu s hořlavými látkami nebo výbušninami
násilně vstupovat do objektu rozhledny, ukládat nebo vyvěšovat na ní jakékoli předměty
manipulovat nebo jinak nakládat s ocelovými táhly a konstrukčními prvky

6. Návštěvník je povinen:
-

seznámit se s provozním řádem a ten respektovat
chovat se slušně a ohleduplně, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
udržovat čistotu a pořádek
dohlížet na bezpečnost dětí v areálu rozhledny

Osoby, které poruší povinnosti vyplývající z tohoto provozního řádu, budou postihovány za
přestupek dle přestupkového zákona, nejde-li o čin přísněji trestaný. Areál je trvale monitorován
kamerovým systémem.
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