REGULAMIN SKANSENU BICZ RESORT & SPA
Każdy z Gości SKANSENU BICZ RESORT & SPA, zwanego dalej sknsenem, zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania
niniejszych przepisów.
WEJŚCIE NA TEREN SKANSENU BICZ RESORT & SPA OZNACZA PRZYJĘCIE W CAŁOŚCI POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO
REGULAMINU DO AKCEPTACJI
I. Aktualny cennik biletów wstępu, dni i godziny otwarcia Skansenu Bicz Resort & SPA, , jak również niniejszy regulamin wskazane są przy
wejściu do obiektu oraz opublikowane na stronie: www.skansenbicz.pl
II. Zwiedzanie ekspozycji możliwe jest indywidualnie lub w grupach bez możliwości wchodzenia do obiektów w których znajdują się eksponaty. Wejście do ww. obiektów jest możliwe ale odbywa się wyłącznie w obecności kustosza skansenu po wcześniejszej rezerwacji.
III. Osoby przebywające na terenie skansenu uprawnione są do korzystania z bazy gastronomicznej dostępnej w obiekcie na zasadach odpłatności oraz WC.
IV. Na terenie skansenu znajduje się plac zabaw, w obrębie którego obowiązuje odrębny regulamin korzystania z placu zabaw, dostępny na
tablicy umieszczonej bezpośrednio przy placu zabaw oraz na stronie www.skansenbicz.pl
V. Dzieci i młodzież szkolna mogą przebywać na terenie skansenu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, sprawujących nad nimi opiekę i
ponoszących za nie pełną odpowiedzialność, w tym również za wyrządzone szkody.
VI. Odmawia się wstępu i przebywania na terenie skansenu osobom:
1. Posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu, zachowującym się agresywnie lub w inny sposób zagrażający
bezpieczeństwu innych osób i mienia oraz zakłócającym porządek publiczny i naruszający (mimo upomnienia) postanowienia niniejszego
regulaminu,
2. Będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
VII. Nie ma możliwości poruszania się po skansenie rowerami i pojazdami mechanicznymi, z wyłączeniem miejsc wyznaczonych, w tym
parkingów.
VIII. Fotografowanie i lmowanie ekspozycji w celach prywatnych nie wymaga odrębnej zgody skansenu i jest nieodpłatne, z wyjątkiem
fotograi ślubnych, itp. oraz innych zorganizowanych, profesjonalnych sesji zdjęciowych, za które obowiązuje opłata ustalana indywidualnie.
IX. Obiekt Skansen Bicz Resort & SPA nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe.
X. Właściciel Skansenu Bicz Resort & SPA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osoby przebywające w skansenie, a także za rowery i
pojazdy mechaniczne znajdujące się na parkingu skansenu.
XI. Za wszelkie szkody w mieniu i na osobach powstałe w wyniku nieprawidłowego zachowania, w tym zachowania naruszającego zapisy
niniejszego regulaminu odpowiedzialność prawną, w tym nansową ponoszą osoby zwiedzające oraz opiekunowie.
XII. Należy szanować mienie skansenu, za uszkodzone, skradzione lub zniszczone przedmioty odpowiada sprawca (opiekun) .
XIII. Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody na zdrowiu, życiu lub mieniu osób zwiedzających, wynikające z naruszenia postanowień
niniejszego regulaminu i nie przestrzegania jego postanowień, ponoszą osoby zwiedzające .
XIV. Skansen Bicz Resort & SPA nie ponosi odpowiedzialności za zmieniające się warunki atmosferyczne.
XV. Skansen Bicz Resort & SPA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zaginione na terenie obiektu.
XVI. Na ternie Skansenu Bicz Resort & SPA znajdują się nawierzchnie wyłożone brukiem i kamieniami dostosowanymi do charakteru i estetyki
tego miejsca, co przyjmują do wiadomości i akceptują wchodzący goście na teren skansenu. Wobec powyższego Skansen Bicz Resort & SPA
nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych uszkodzeń obuwia osób przebywających na terenie skansenu.
XVII. Ze względu na charakter obiektów i ekspozycji (niskie stropy, wysokie progi, strome schody, ostre krawędzie, śliskie nawierzchnie, wielkość
drzwi) i warunki atmosferyczne, zwiedzający skansen powinni zachować szczególną ostrożność.
XVIII. Korzystający ze szkółki jeździeckiej, powinni przebywać na jej terenie wyłącznie w obecności wykwalikowanego instruktora i stosować
się do jego poleceń.
XIX. Na terenie całego skansenu zabrania się:
1. Palenia papierosów i używania otwartego ognia z wyjątkiem miejsc w tym celu wyznaczonych.
2. Przechodzenia przez ogrodzenia, w których znajdują się zwierzęta, dokarmiania, krzyczenia, gonienia, bicia zwierząt znajdujących się w
zagrodach skansenu.
3. Wprowadzania na teren skansenu psów, kotów i innych zwierząt.
4. Dotykania eksponatów, urządzeń i instalacji elektrycznych, uruchamiania znajdujących się na ekspozycjach i w obiektach urządzeń, maszyn,
pojazdów, itp..
5. Zrywania owoców i roślin przyzagrodowych, niszczenia terenów zielonych, łowieniu ryb i kąpania się w usytuowanym na terenie skansenu
parku wodnym.
6. Wnoszenia i spożywania własnego alkoholu oraz napojów, deserów i innych artykułów spożywczych.
7. Wnoszenia środków odurzających, płynów łatwopalnych, petard, fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych. Wszelkie pokazy
pirotechniczne mogą odbywać się wyłącznie za zgodą właściciela Skansen Bicz Resort & SPA.
XX. Więcej informacji pod nr tel. pod numerem tel. 536 995 725 w godzinach otwarcia skansenu.
Skansen Bicz jest przyjazny zwierzętom. Psy muszą być prowadzone na smyczy, zabrania się wprowadzania psów na tereny zielone, trawy
itp.
XXI. Wstęp na teren obiektu Skansen Bicz oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora dla celów
marketingowych. Osoby decydujące się na wejście do lokalu wyrażają zgodę na nieograniczone wykorzystanie, w jakiejkolwiek formie i na
wszelkich polach swojego wizerunku.
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