KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

Regulamin zwiedzania
Energetycznego Ogrodu Doświadczeń
§1
Postanowienia ogólne
Ogród doświadczeń jest obiektem ogólnodostępnym, z którego mogą korzystać grupy
zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym
regulaminem.
§2
Czas i sposób zwiedzania
Ogród jest dostępny w miesiącach od marca do października, w godzinach:

MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
8:00-17:00
8:00-19:00
8:00-19:00
8:00-19:00
8:00-19:00
8:00-19:00
8:00-17:00
8:00-15:00

SOBOTA-NIEDZIELA
8:00-18:00
8:00-19:00
8:00-19:00
8:00-20:00
8:00-20:00
8:00-19:00
8:00-19:00
8:00-17:00

§3
Opłaty
Wstęp na obiekt jest bezpłatny. Organizator zastrzega sobie prawo do pobierania opłat na
zorganizowane imprezy plenerowe. Zasady rezerwacji i sprzedaży biletów określa Regulamin
sprzedaży biletów który jest dostępny na stronie www.ecn.kielce.pl.
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§4
Ogólne przepisy porządkowe
1. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie wyłącznie pod opieką dorosłych
(opiekunów).
2. Organizatorzy wycieczek szkolnych są zobowiązani do przestrzegania przepisów
określonych:
 Rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6
poz. 69 ze zm.).
 Rozporządzeniem MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).
3. Zorganizowane grupy złożone z osób, które nie ukończyły 18 roku życia powinny
znajdować się pod opieką nie mniej niż 1 dorosłego opiekuna na każde rozpoczęte 10
osób.
§5
Na terenie ogrodu doświadczeń obowiązuje bezwzględny zakaz:
1. Palenia tytoniu.
2. Przebywania na terenie Ogrodu poza godzinami otwarcia.
3. Wchodzenia na obszary odgrodzone, tym samym niedostępne, dla zwiedzających.
4. Spożywania napojów alkoholowych, zwiedzania po spożyciu alkoholu, narkotyków
lub innych środków odurzających.
5. Wnoszenia broni, przedmiotów i środków, mogących zagrażać życiu lub zdrowiu.
6. Wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyjątkiem psów – przewodników.
7. Zakłócania porządku, hałaśliwego zachowania się, jeżdżenia na hulajnogach,
wrotkach, deskorolkach, gry na instrumentach muzycznych oraz używania własnych
odbiorników radiowych, magnetofonów itp.
8. Korzystania ze stanowisk, które zostały zamknięte dla zwiedzających, zamknięcie
stanowiska jest wyraźnie oznaczone.
9. Korzystania ze stanowisk w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub zagrażający
bezpieczeństwu zwiedzających lub stwarzający ryzyko zniszczenia stanowiska.
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§6
Kielecki Park Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia Ogrodu oraz
zamknięcia obiektu ze względów bezpieczeństwa w przypadku opadów deszczu lub śniegu.
Informację o terminach udostępniania i godzinach otwarcia można uzyskać w kasie
Energetycznego Centrum Nauki oraz na stronie internetowej www.ecn.kielce.pl
§7
Wszelkie zauważone awarie, uszkodzenia czy wadliwe funkcjonowanie eksponatów należy
zgłaszać obsłudze KPT. Zabrania się dokonywania samodzielnych napraw eksponatów. Za
uszkodzenie eksponatu wynikłe z winy zwiedzającego, ponosi on pełną odpowiedzialność
materialną. Wysokość roszczenia wobec sprawcy uszkodzenia określa KPT na podstawie
kosztu przywrócenia eksponatu do pełnej sprawności. Za uszkodzenia dokonane przez osoby
niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.
§8
Regulamin korzystania z Energetycznego Ogrodu jest dostępny na stronie www.ecn.kielce.pl
§9
Wstęp na teren Ogrodu Doświadczeń oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami i ich
akceptację. KPT nie odpowiada za uszkodzenia ciała, mienia i wypadki wynikające
z naruszenia zasad korzystania, jak i ogólnych zasad bezpieczeństwa osób korzystających
z obiektu. Wszelkie odstępstwa od regulaminu dozwolone są po wcześniejszych ustaleniach
i pisemnej zgodzie KPT.
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