
Regulamin korzystania z Centrum Edukacji Ekologicznej 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej jest ogólnodostępną 
przestrzenią należącą do gminy Psary. W trosce o zachowanie jego wartości, a także 
porządku i bezpieczeństwa korzystających i przebywających na terenie Centrum 
Edukacji Ekologicznej, ustalono regulamin zawierający zasady korzystania z jego 
przestrzeni.

Godziny otwarcia:
• Od 1 kwietnia do 30 września w godz. 8:00-21:00,
• Od 1 października do 31 marca w godz. 9:00-17:00.

Na terenie Centrum obowiązuje zakaz:  
1.  Zaśmiecania,
2.  Niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności, łamania gałęzi drzew oraz 
rozkopywania gruntu,
3.  Niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy czy urządzeń,
4.  Niszczenia i uszkadzania budynków i budowli,
5.  Palenia ognisk i grilli oraz pozostawiania palących się przedmiotów,
6.  Spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających oraz palenia tytoniu,
7.  Przebywania w stanie nietrzeźwym,
8.  Hałasowania, zachowań zakłócających spokój oraz odpoczynek i bezpieczeństwo innych 
użytkowników parku,
9.  Zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo mieszkańców 
sąsiadującego z Centrum osiedla mieszkaniowego,
10.  Wjazdu i parkowania wszelkich pojazdów w tym quadów, crossów. Zakaz nie dotyczy 
rowerów i wózków inwalidzkich,
11.  Wprowadzenia na teren parku psów bez smyczy. Właściciele psów powinni mieć ze 
sobą torebki na psie odchody i niezwłocznie usunąć zanieczyszczenia pozostawione przez 
zwierzęta,
12.  Umieszczania tablic, napisów oraz ogłoszeń.

Wieża widokowa:
1.  Jednorazowo na wieży widokowej maksymalnie może przebywać 10 osób. Korzystanie z
niej odbywa się na własną odpowiedzialność,
2.  Dzieci i młodzież do lat 12 mogą korzystać z wieży wyłącznie w obecności rodzica lub 
opiekuna, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za życie i zdrowie podopiecznych,
3.  Podczas wchodzenia, przebywania i schodzenia z wieży należy zachować szczególną 
ostrożność,
4.  Zakazuje się wejścia na wieżę w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych,
5.  W razie potrzeby skorzystania ze schodołazu prosimy o kontakt minimum 2 dni 
wcześniej z Gminnym Ośrodkiem Kultury pod numerem tel. 32-267-22-59. Szczegółowy 
regulamin korzystania z wieży widokowej znajduje się przy wejściu na nią.



Poruszanie się po parku dozwolone jest tylko po wyznaczonych trasach. 

W Centrum Edukacji Ekologicznej działa aplikacja, która pozwala na wyświetlenie modelu 
domu 3D w sześciu różnych wersjach oraz modelu domu 3D z elementami grywalizacji 
(interaktywny quiz). Aplikację można pobrać skanując kod QR znajdujący się w lewym dolnym 
rogu tablicy. 

W centrum znajduje się ścieżka niskiej emisji zawierająca 23 tablice edukacyjne. Na każdej 
z nich znajdują się informacje dotyczące niskiej emisji oraz kody QR, odsyłające czytelnika do 
dodatkowych danych i ogólnodostępnych stron internetowych z dodatkowymi informacjami na 
dany temat.

O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce 
na terenie parku oraz uszkodzeniu urządzeń należy poinformować administratora obiektu, dzwoniąc
pod numer tel. 609066668.

Administrator obiektu: 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Dolna 1, 42-504 Dąbie,
tel. 32-360-16-70
tel. interwencyjny 609-066-668


