REGULAMIN
Centrum Promocji i Edukacji
Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY
Wprowadzenie Regulaminu Centrum Promocji i Edukacji Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY
zwanego dalej Regulaminem ma na celu opisanie zasad, które pozwolą Gościom Centrum
na spokojny i bezpieczny pobyt w Centrum.
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§1
Centrum otwarte jest dla zwiedzających od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz.
16.00.
W wyjątkowych sytuacjach Centrum zastrzega sobie pracę w innych godzinach. Szczegółowe
informacje dotyczące Centrum dostępne są na stronie internetowej www.lgrkaszuby.pl
i/lub pod numerem telefonu 58 684 35 80.
Wizyta w Centrum jest bezpłatna.
Zwiedzanie Centrum przez grupy zorganizowane możliwe jest wyłącznie po uprzedniej
rezerwacji terminu pod numerem telefonu 58 684 35 80.
§2
Dzieci i młodzież przebywają na terenie Centrum wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów
prawnych, którzy zapoznali się z Regulaminem Centrum. Dzieci do 12. roku życia powinny
przebywać na terenie Centrum wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy biorą za nie pełną
odpowiedzialność.
Dzieci i młodzież szkolna, mogą przebywać na terenie Centrum wyłącznie pod opieką
nauczycieli-opiekunów, którzy biorą za nich pełną odpowiedzialność.
Opiekunowie odpowiadają za swoich podopiecznych na terenie całego Centrum i ponoszą
odpowiedzialność za powstałe w wyniku ich zachowania szkody, będące wynikiem uszkodzeń
lub zniszczeń wyposażenia oraz innych elementów znajdujących się w Centrum.
Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Centrum,
w szczególności wierzchnie okrycia, plecaki i torby.
Centrum zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji wyposażenia, które uległo awarii,
uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Podczas pobytu w Centrum należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Centrum.
Ze stanowisk Centrum należy korzystać zgodnie z instrukcjami pracowników Centrum.
Podczas pobytu w Centrum należy podporządkować się poleceniom pracowników Centrum
w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i porządkowych.
W Centrum należy zachowywać się w sposób nie zakłócający komfortu pobytu w Centrum
innym gościom.
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10. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się
do zaleceń lub niewłaściwego korzystania z wyposażenia Centrum.
11. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom
Centrum.
12. Spożywanie posiłków i napojów na terenie Centrum jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu
zgody pracowników Centrum. Centrum nie zapewnia żadnych posiłków/napojów.
13. Odwiedzającym znajdującym się na terenie Centrum zakazuje się wszelkich zachowań
niebezpiecznych dla innych odwiedzających i wyposażenia Centrum oraz zachowań
nieobyczajnych.
14. Zabrania się:
1) wynoszenia elementów wyposażenia poza teren Centrum
2) niszczenia stanowisk
3) zaśmiecania terenu Centrum
4) wnoszenia na teren Centrum przedmiotów niebezpiecznych
5) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników
6) wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów, w tym e-papierosów,
7) wnoszenia i korzystania ze środków odurzających.
15. Zabrania się przebywania na terenie Centrum osobom, których stan wskazuje na spożycie
alkoholu lub innych środków odurzających.
16. Teren Centrum jest objęty systemem monitoringu.
17. W przypadku ewakuacji w Centrum wszyscy odwiedzający powinni niezwłocznie zastosować
się do komunikatów osób kierujących ewakuacją i natychmiastowo opuścić teren Centrum.
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§3
W przypadku nieprzestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad
zachowania w miejscach publicznych odwiedzający naruszający zasady określone
w Regulaminie zostanie upomniany przez pracownika Centrum, a w przypadku dalszego
nieprzestrzegania w/w zasad zostanie wyproszony z terenu Centrum.
Centrum zastrzega sobie prawo do zmian zapisów niniejszego Regulaminu. Zmieniony
Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.lgrkaszuby.pl
Centrum zastrzega sobie prawo wykorzystywania zdjęć i nagrań z wizerunkiem
odwiedzających Centrum, w celu zgodnym z prowadzoną przez LGR Kaszuby działalnością.

§4
Centrum Promocji i Edukacji Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY działa w ramach projektu
współpracy pn. Północny Szlak Rybacki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone
rybołówstwo, w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej
i międzynarodowej, objętego osią priorytetową 4, w ramach Programu Operacyjnego
„Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”.
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