Regulamin zwiedzania Parku Rzeźby w Królikarni
Zwiedzanie i przebywanie w Parku Rzeźby jest możliwe wyłącznie pod
warunkiem zachowania zasad sanitarnych, które wynikają z obowiązujących
przepisów prawa.
ZASADY OGÓLNE
1. Na terenie Parku Rzeźby obowiązuje ruch pieszy. Poruszanie się na rowerach,
hulajnogach i pojazdami silnikowymi (z wyłączeniem transportu muzealnego
i zaopatrzenia oraz pojazdów uprzywilejowanych) jest zakazane.
2. Wprowadzone rowery i hulajnogi należy pozostawić w specjalnie
przygotowanych stojakach. Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego –
Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie (dalej: „Muzeum”) nie ponosi
odpowiedzialności za pozostawiony sprzęt.
3. Należy zachować dystans 1,5 metra od innych spacerowiczów, chyba że
zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem
(w wieku do 13 lat), osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może
poruszać się samodzielnie. Nakaz zachowania dystansu nie dotyczy osób, które
razem mieszkają lub prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
4. Zwiedzający są zobowiązani do zachowania rygorystycznych zasad higieny.
Zaleca się m.in. zasłanianie ust i nosa (zawsze podczas kichania i kaszlu),
unikanie kontaktu z powierzchniami dotykowymi oraz częste mycie i dezynfekcję
rąk.
5. Zwiedzający mogą przebywać w parku od godziny 6.00 do zmroku.
6. Dodatkowo na terenie Parku Rzeźby obowiązuje zakaz:
a) dotykania, niszczenia, wspinania się i siadania na rzeźbach,
b) pozostawiania dzieci do 12. roku życia bez nadzoru opiekunów,
c) niszczenia roślin i wspinania się na drzewa (można chodzić, siadać i leżeć na
trawnikach),
d) straszenia i łapania zwierząt,
e) wprowadzania miejskich hulajnóg elektrycznych,
f) grania w piłkę i inne gry grupowe oraz używania sprzętu turystycznego,
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g) rozwieszania hamaków między drzewami,
h) używania mechanicznych urządzeń latających,
i) wprowadzania zwierząt bez smyczy,
j) zakaz rozpalania ognisk i grillowania,
k) przebywania w stroju plażowym,
l) spożywania alkoholu,
m) śmiecenia.
7. Można rysować kredą na asfaltowych alejkach, ale nie na rzeźbach
i budynkach.
8. Właściciel zobowiązany jest sprzątać odchody pozostawione przez zwierzę
pozostające pod jego opieką.
9. Ze względu na spadające konary drzew nie wolno przebywać w Parku Rzeźby
podczas burz, gradów i silnych wiatrów.
10. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego, ani
przeszkadzać zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie
do celów niekomercyjnych.
11. Na terenie Parku Rzeźby dozwolone jest jedynie za zgodą Muzeum:
a) organizowanie imprez, zgromadzeń publicznych oraz akcji protestacyjnych,
b) organizowanie zbiórek pieniędzy,
c) prowadzenie działalności gospodarczej, handlu obnośnego, akcji reklamowych
oraz agitacji,
d) umieszczanie reklam i ogłoszeń,
e) przestawianie ławek i stołów znajdujących się na terenie parku,
f) wjazd samochodem na teren Parku Rzeźby,
g) fotografowanie lub filmowanie w celach komercyjnych.
12. Wszystkie osoby przebywające na terenie Parku Rzeźby są zobowiązane do
stosowania się do poleceń pracowników Muzeum oraz muzealnej ochrony.
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