Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania
o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.
Jeżeli kochacie tę Ojczystą Ziemię, niech to
wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi.
Święty Jan Paweł II

Zespół pałacowo-parkowy w Warce-Winiarach

MUZEUM IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO
Zabytkowy park w Warce-Winiarach, ze względu na walory historyczne i przyrodnicze wpisany jest do rejestru zabytków i podlega prawnej
ochronie konserwatorskiej. Znajduje się na terenie obszaru objętego
ochroną przyrody NATURA 2000.
Wszystkim Zwiedzającym powierzamy nad nim opiekę!

Park jest nieodłączną częścią Muzeum. Prosimy o przestrzeganie
Regulaminu, który pozwoli wszystkim z przyjemnością korzystać z uroków tego wyjątkowego miejsca i ochroni mienie Muzeum przed utratą
wartości i zniszczeniem. Stosowanie przyjętych zasad będzie Państwa
wkładem w ochronę dziedzictwa Warki, flory i fauny parku.

REGULAMIN
zabytkowego parku w Warce-Winiarach

1.

Park jest otwarty w sezonie letnim (1 V — 30 IX)
w godz. 6.00–22.00. W sezonie zimowym (1 X — 30 IV)
w godz. 7.00–21.00.

2. Zarządzającym parkiem jest Dyrektor Muzeum
im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.
3. Na obszarze parku ochronie podlega całość przyrody, swoiste
cechy krajobrazu oraz obiekty dziedzictwa narodowego.
4. Przebywających na terenie parku obowiązują przepisy ujęte
w niniejszym Regulaminie oraz stosowanie się do poleceń
obsługi Muzeum.
5. Na terenie parku dozwolona jest tylko turystyka
piesza. Aleje za bramą parku służą wyłącznie spacerom
i odpoczynkowi. Rowery prosimy pozostawiać
w przeznaczonych dla nich stojakach.
6. Dzieci w wieku do lat 10 mogą przebywać w parku tylko
pod opieką osób pełnoletnich.
7.

Na terenie parku zabronione są wszelkie działania mogące
zmienić, zniszczyć naturalny krajobraz lub jego elementy
wyposażenia, a w szczególności:
—— jeżdżenie pojazdami mechanicznymi
(z wyłączeniem obsługi muzeum),
—— usuwanie, niszczenie, uszkadzanie szaty roślinnej,
—— chodzenie po rabatach kwietnych i klombach,
—— zbiór dziko rosnących roślin lub ich części, owoców,
grzybów,
—— chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
—— niszczenie i uszkadzanie drzew i innych roślin,
—— zakłócanie ciszy, hałasowanie,
—— rozniecanie i palenie ognisk,
—— pozostawianie śmieci i odpadów,
—— zaśmiecanie i zanieczyszczenie gleby, wód i powietrza,

Z uwagi na bezpieczeństwo Zwiedzających, Dyrektor Muzeum zastrzega
sobie możliwość zamknięcia parku w przypadku bardzo niekorzystnych
warunków atmosferycznych (wichury, silne burze i silne opady, śnieżyce,
gołoledź). W powyższych przypadkach Zwiedzający powinni niezwłocznie opuścić teren parku i zastosować się do poleceń obsługi Muzeum.

—— niszczenie i uszkadzanie ławek, koszy, kapliczek, budowli
i wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie parku,
—— spożywanie alkoholu,
—— wzniecanie i używanie ognia,
—— wprowadzanie psów bez smyczy i kagańca,
8. Właściciele psów są zobowiązani do stałego i skutecznego
dozoru nad zwierzętami oraz usuwania psich odchodów
do pojemników do tego przeznaczonych.
9. Organizowanie imprez zbiorowych, rajdów, zlotów na terenie
parku oraz prowadzenie działalności gospodarczej – wymaga
zezwolenia Dyrektora Muzeum.
10. Fotografowanie i filmowanie w parku jest możliwe, o ile nie
zakłóci ruchu turystycznego, nie uszkodzi roślin, zabytków
architektury i urządzeń parkowych oraz nie wyrządzi szkody
innym turystom (fizycznej lub związanej z ochroną dóbr
osobistych).
11. Wykonanie zdjęć i filmów dla celów komercyjnych jest możliwe
po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Muzeum.
12. Zabrania się umieszczania na terenie parku napisów, znaków,
reklam i tablic informacyjnych bez zgody Dyrektora Muzeum.
13. Zabrania się fotografowania i filmowania części systemów
bezpieczeństwa Muzeum.
14. W parku można realizować „specjalne programy pobytu”,
które w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Dyrekcji Muzeum
mogą odbiegać od powyższych zasad.
15. Zabrania się przebywania na terenie parku podczas burz,
wichur i silnych wiatrów oraz w godzinach jego zamknięcia.
16. Podczas cięć sanitarnych drzew, wycinki drzew, remontów
i innych robót na terenie parku zastrzega się, że godziny wejść
do parku mogą ulec zmianie.

O przestrzeganie niniejszego Regulaminu dbają Pracownicy Dozoru
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Naruszenie powyższych przepisów
zagrożone jest karą w trybie i na zasadach określonych w art. 143, 144,
145 Kodeksu Wykroczeń.
DYREKCJA MUZEUM

Dziękujemy za przestrzeganie Regulaminu i zapraszamy do odwiedzania parku

