PROVOZNÍ ŘÁD ROZHLEDNY BUKOVKA
VLASTNÍK A PROVOZOVATEL: Obec Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín
ROZHLEDNA BUKOVKA SLOUŽÍ K VÝHLEDU TURISTŮ A VEŘEJNOSTI BEZPLATNĚ A NEMÁ
ŽÁDNOU OBSLUHU.
PROVOZNÍ DOBA: OTEVŘENO CELOROČNĚ (provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít v průběhu
roku přístup na rozhlednu z bezpečnostních či technických důvodů).

VSTUP NA ROZHLEDNU BUKOVKA JE POVOLEN NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ ZA DODRŽENÍ
NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:
Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem na rozhlednu Bukovka
a dodržovat jej.
 Vstup je povolen pouze ve vhodné, pevné, očištěné a neklouzavé obuvi. Při výstupu a sestupu
se návštěvníci přidržují zábradlí. Při míjení se osoby vyhýbají vpravo, přednost má osoba jdoucí dolů.
 Maximální povolený počet návštěvníků v jednom okamžiku je 10 osob včetně osob nacházejících
se na schodišti.
Na rozhledně BUKOVKA JE ZAKÁZÁNO:
 Vstupovat mimo schodiště a vyhlídkovou plošinu.
 Vstup dětí ve věku do 10 let bez dozoru dospělých. Za děti odpovídá jejich dozor.
 Vodění psů a jakýchkoliv zvířat.
 Odhazování veškerých předmětů.
 Naklánění se přes zábradlí.
 Kouření a plivání na schodišti i vyhlídkové plošině.
 Poškozování nebo zasahování do konstrukce, vybavení a ostatních součástí věže.
 Vstup v případě, že je i jen část schodiště nebo vyhlídkové plošiny znečištěna (kluzká, namrzlá,
zasněžená, mokrá nebo vlhká).
 Zdržování se na schodišti.
 Vstup za nepříznivého počasí (déšť, mlha, vítr, kroupy, bouřka, sněžení, mráz, náledí).
 Vstup a pobývání za šera a tmy.
 Vstup v případě, že se na konstrukci tvoří námraza, rampouchy a jiné ledové útvary hrozící pádem.
 Vstup osobám, které nejsou dostatečně fyzicky vybaveny nebo jim ve výstupu brání onemocnění.
 Vstup osobám trpícím psychickými poruchami, které mohou ohrozit vlastní zdraví, nebo zdraví
ostatních návštěvníků, dále osobám v podnapilém stavu a pod vlivem omamných a návykových
látek.
Při mimořádných událostech volejte:
Správce rozhledny:
+420 608 091 288, p. Jiří Tomášek
Policie ČR:
158
Hasičský záchranný sbor:
150
Zdravotnická záchranná služba:
155
Tísňové volání:
112
Za provoz zodpovídá Obec Rapotín.
Ing. Pavel Žerníček
starosta obce Rapotín

