Załącznik do Zarządzenia nr 4/2017 znak spr. ZG.021.4.2017 z dnia 26.05.2017.

Regulamin zwiedzania i przebywania na terenie
Byłej Wojennej Kwatery Hitlera Wilczy Szaniec w Gierłoży
§ 1 Informacje ogólne
1. Zwiedzanie obiektu może odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności tylko w porze dziennej ( w miesiącach IV-IX w godz. 8.00-20.00, w miesiącach X-III w godz. 8.00-16.00)
po wyznaczonych trasach i ścieżkach edukacyjnych. W innych godzinach zwiedzanie możliwe jest po uzyskaniu zgody zarządcy obiektu.
2. Zatrzymywanie się i odpoczynek powinny odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
3. Na terenie obiektu obowiązuje ruch pieszy.
4. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac konserwatorskich, porządkowych lub w innych szczególnych sytuacjach (burza, intensywne opady deszczu lub śniegu, silny wiatr, itp.)
dostęp do tras i ścieżek na terenie Byłej Wojennej Kwatery Hitlera „Wilczy Szaniec” może zostać ograniczony lub całkowicie wyłączony decyzją zarządcy obiektu.
5. W sytuacji działania siły wyższej zagrażającej bezpieczeństwu zwiedzania (burza, huraganowy wiatr, itp.), turyści powinni przerwać zwiedzanie i przy zachowaniu szczególnej ostrożności
udać się w kierunku miejsc zapewniających bezpieczeństwo (parking, hotel, restauracja).
6. Obiekt zwiedzać można przez cały rok. Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia i cenach biletów znajdują się na stronie internetowej www.wilczyszaniec.olsztyn.lasy.gov.pl
7. Teren obiektu jest chroniony i monitorowany.
8. Wstęp na teren obiektu jest płatny. Zwiedzanie możliwe jest wyłącznie z ważnym biletem wstępu.
9. Bilety wstępu nabywać można wyłącznie w kasie. Płatność za bilety regulowana jest gotówką w PLN lub kartami płatniczymi. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.
10. Organizowanie imprez kulturalno-historycznych lub innych na terenie obiektu może odbywać się wyłącznie za zgodą zarządcy. Za bezpieczeństwo uczestników oraz przestrzeganie
przepisów w tym zakresie odpowiadają bezpośrednio organizatorzy imprezy.
11. Prowadzenie działalności gospodarczej, naukowej, wykonywania monitoringu przyrodniczego, komercyjnego filmowania lub fotografowania na terenie obiektu wymaga uzgodnienia
z zarządcą.

§ 2 Przepisy porządkowe
1. W zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu zwiedzający są zobowiązani do stosowania się do poleceń pracowników i innych przedstawicieli zarządzającego.
2. Zwiedzanie może odbywać się indywidulanie bądź z przewodnikiem.
3. Dopuszcza się poruszanie wyłącznie po wyznaczonych trasach i ścieżkach.
4. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy poruszaniu się po obiekcie ze względu na specyfikę obiektu (np. nierówności podłoża, wystające pręty, spadające konary i gałęzie, itp.).
5. Samodzielne zwiedzanie obiektu przez dzieci do lat 14 jest zabronione – dzieci po obiekcie mogą poruszać się wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub
przewodników, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
6. Opiekunowie dzieci i młodzieży szkolnej są zobowiązani do ścisłego nadzoru nad grupą w trakcie zwiedzania i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

§ 3 Zakazy i ograniczenia
1. Zabrania się wstępu do obiektu osobom:
a. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
b. posiadających broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu;
c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych zwiedzających,
d. zakłócającym porządek zwiedzania przez innych zwiedzających lub naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
e. nieprzestrzegającym postanowień niniejszego regulaminu.
2. Zakazuje się:
a. hałaśliwego zachowania się i biegania,
b. wprowadzania psów oraz innych zwierząt bez uwięzi i kagańca,
c. wchodzenia na mury ruin i inne miejsca wyłączone z ruchu turystycznego oraz przekraczania zastosowanych barier,
d. zabrania się zaśmiecania, malowania po murach i ruinach, niszczenia budynków oraz zieleni,
e. rozpalania ognisk bez zezwolenia,
f. przebywania na obiekcie po godzinach zwiedzania.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Zakupienie biletu wstępu do obiektu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
2. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa i postanowień niemniejszego Regulaminu.
3. Osoby nie przestrzegające niemniejszego Regulaminu podlegają odpowiedzialności karnej w trybie i na zasadach przewidzianych w Kodeksie wykroczeń.
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej obiektu www.wilczyszaniec.lasy.gov.pl oraz w kasie.
5. Regulamin obowiązuje od 26.05.2017r.
6. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności obiektu, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających, można zgłaszać pisemnie w punkcie
znajdującym się przy kasie obiektu, drogą elektroniczną lub telefonicznie 89 741 00 31.
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