ROZHLEDNA

NA VELKÉM KOSÍŘI
Rok 2013
Provozní řád rozhledny na Vekém Kosíři
Návštěvní doba
Podrobný rozpis návštěvní doby je zveřejněn u pokladny rozhledny. Mimo provozní dobu rozhledny
platí přísný zákaz vstupu do prostor rozhledny.

PROSTOR JE MONITOROVÁN
Vstupné
Za návštěvu rozhledny se platí předem. Návštěvníci do 6ti let věku mají vstup volný. Cena vstupenky
je uvedena u pokladny rozhledny.
Vyhlídka
Vyhlídka z rozhledny se koná na vlastní odpovědnost. Děti do 15ti let věku mají vstup na rozhlednu
povolen pouze v doprovodu osob starších 18ti let. Na vyhlídkové plošině je povoleno zdržovat se
nejvíce 99 osobám současně. Za každou skupinu 10ti nezletilých návštěvníků musí konat dozor jedna
zodpovědná osoba, která je povinna předem se seznámit s provozním řádem rozhledny.
Ochrana a bezpečnost
Návštěvníci rozhledny jsou povinni řídit se provozním řádem rozhledny a dbát pokynů a nařízení
obsluhy rozhledny v zájmu bezpečnosti návštěvníků a ochrany majetku. Osoba, která tato pravidla
poruší, bude z objektu rozhledny vykázána bez náhrady vstupného a je povinna okamžitě rozhlednu
opustit!
Osobám důvodně podezřelým z opilosti či pod vlivem návykových látek
je přístup na rozhlednu zakázán!
Je zakázáno
• vodit do objektu psy nebo je nechat volně pobíhat po okolí rozhledny
• psát nebo malovat po objektu rozhledny, nebo jej jinak poškozovat
• rušit hlukem nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky
• kouřit v objektu rozhledny nebo rozdělávat oheň
• vstupovat na rozhlednu za nepříznivého počasí, za námrazy nebo sněhu na schodišti či ochozu,
silného větru, deště nebo bouřky je přísně zakázáno
Zvláště je nutné
• na schodech při výstupu a sestupu z rozhledny dbát zvýšené opatrnosti, přidržovat se zábradlí,
nepředbíhat
• dohlížet na děti, aby nedošlo k jejich zranění
• nenahýbat se přes zábradlí a na vyhlídkové plošině
• neházet dolů předměty a neplivat z rozhledny!
V případě jakéhokoliv nebezpečí nebo nouze je každý návštěvník povinen neprodleně informovat

obsluhu rozhledny.
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Rok 2013
Provozní doba
duben
květen, červen
červenec, srpen
září, říjen

sobota, neděle

10 - 16 hod.

pátek

14 - 19 hod.

sobota, neděle

9 - 19 hod.

pondělí - neděle

9 - 19 hod.

pátek

14 - 19 hod.

sobota, neděle

9 - 19 hod.

Individuální vstup mimo tuto provozní dobu
pro skupinu min. 10 osob za vstupné 30 Kč / os. nebo min 300 Kč
V případě nepříznivého počasí, tj. mlhy a trvalého deště apod.
je rozhledna vždy uzavřena!
Vstupné
Mládež 6 - 15 let

10 Kč

Dospělí

20 Kč

Důležité kontakty
OÚ Těšetice

585 954 294, 739 219 149

MR Kosířsko

kosirsko@seznam.cz

Záchranná služba

155

Hasiči

150

Policie ČR

158
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