
  
 

W trosce o to, by nic nie zakłócało Państwa odpoczynku w  przypałacowym 
parku, na terenie należącym do Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach 
(DPT), a także z uwagi na Państwa bezpieczeństwo, uprzejmie prosimy  
o przestrzeganie podanych poniżej zasad. 
 
 

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU DOMU PRACY TWÓRCZEJ  
W RADZIEJOWICACH 

 

1. Park jest otwarty codziennie od świtu do zmierzchu.  

2. W parku należy zachować ciszę i spokój, by nie zakłócać odpoczynku innym 
gościom. 

3. Dzieci i osoby nieletnie powinny przebywać w parku pod opieką dorosłych.  

4. Spacerowanie w parku dozwolone jest wyłącznie po alejkach. W okresie 
zimowym należy poruszać się oznaczonym i odśnieżonym szlakiem, nie wolno 
wchodzić na lód na zbiornikach wodnych. 

5. Na terenie parku należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na 
niebezpieczeństwo spadających konarów drzew. W szczególności nie należy 
przebywać na terenie parku w czasie burz i silnych wiatrów.  

6. Palenie papierosów i innych wyrobów tytoniowych, e-papierosów dozwolone 
jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach,  

7. Prosimy nie zaśmiecać terenu oraz nie niszczyć elementów znajdujących się 
na terenie parku. Zabronione jest niszczenia fauny i flory, w tym wchodzenie 
na drzewa, a wszelkie zauważone przypadki niszczenia zieleni oraz 
elementów znajdujących się na terenie parku należy zgłaszać pracownikowi 
recepcji DPT.  

8. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich gości, psy wprowadzane na teren 
parku powinny być zawsze na smyczy, a opiekun zobowiązany jest do 
sprzątania po swoim psie.  

9. Na terenie parku: 

 nie wolno spożywać napojów alkoholowych oraz używać środków 
psychoaktywnych,  

 zabroniona jest jazda rowerem, na łyżworolkach, deskorolce oraz 
korzystanie z innych sprzętów, w tym elektrycznych, służących do 
przemieszczania się, 

 zabronione jest łowienie ryb (wędkowanie), 

 obowiązuje całkowity zakaz kąpieli w zbiornikach wodnych oraz 
korzystania z wszelkich sprzętów związanych z rekreacją wodną, 



  
 

 nie wolno używać otwartego ognia – zabronione jest rozpalanie ognisk, 
korzystania z grilli i podobnych urządzeń, nie wolno dotykać urządzeń 
elektrycznych, a  wszyscy przebywający na terenie przypałacowego 
parku zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych, 

 zabrania się wnoszenia i używania materiałów wybuchowych i wyrobów 
pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, jak również 
broni, amunicji i przedmiotów powszechnie uznawanych za 
niebezpieczne – wszelkie tego typu zachowania i zdarzenia będą 
zgłaszane Policji,  

10. Pojazdy mechaniczne mogą wjeżdżać na teren parku wyłącznie za zgodą 
pracowników DPT i parkować w miejscach do tego przeznaczonych. 

11. Korzystanie z dronów na terenie parku jest możliwe tylko i wyłącznie 
po uzyskaniu zgody pracownika recepcji DPT.  

12. Organizacja imprez, w tym przyjęć okolicznościowych i biwaków na terenie 
parku wymaga wcześniejszego uzgodnienia z pracownikiem DPT. 

13. Wykonywanie sesji okolicznościowych (foto, wideo) na terenie parku jest 
możliwe wyłącznie po uzgodnieniu z pracownikiem DPT i dokonaniu opłaty 
w recepcji. 

14. Prowadzenie działalności handlowo - usługowej na terenie parku wymaga 
bezwzględnie pisemnej zgody Dyrekcji DPT. 

15. DPT nie odpowiada za mienie pozostawione na zarządzanym przez siebie 
terenie.  

16. Goście, którzy zakłócają spokój i porządek oraz nie stosują się do Zasad 
korzystania z parku mogą zostać zobowiązani do opuszczenia parku.  

 

Wejście na teren parku jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad  
bez zastrzeżeń. Wszelkich informacji związanych z pobytem na terenie DPT 
udzielają pracownicy recepcji. Uwagi dotyczące spraw porządkowych prosimy 
zgłaszać do recepcji w Pałacu. Cały teren administrowany przez Dom Pracy 
Twórczej w Radziejowicach (DPT) objęty jest monitoringiem wizyjnym. 
Administratorem danych osobowych jest DPT. Wszelkie informacje dotyczące 
przetwarzania danych dostępne są w recepcji Pałacu.  
 


