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REGULAMIN OGRODU WYSTAWOWEGO 

                           OGRODZEŃ 
w miejscowości Wielgolas Duchnowski 59, 05-074 Halinów 

 
UWAGA: Wchodząc na teren Ogrodu Wystawowego zobowiązujesz się przestrzegać postanowień 
niniejszego Regulaminu. Uznajemy, że każda osoba zamierzająca korzystać z Ogrodu Wystawowego 
uprzednio zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i  zobowiązała się  do przestrzegania 
zasad w nim zawartych.  

 

I. Postanowienia ogólne: 

 

1. Ogród Wystawowy jest stworzony z myślą o obecnych i przyszłych klientach Centrum Ogrodzeń 

Konstruktor P. Piotrkowicz, E. Woźnicki Sp. J. (dalej jako „Firma”) zainteresowanych budową lub 

zakupem ogrodzenia lub jego elementów, którzy chcąc zobaczyć jak wyglądają te elementy i jakie 

mogą mieć przykładowe zastosowania. 

2. Ogród Wystawowy jest czynny w godzinach: poniedziałek-piątek: 8.00-17.00 lub do zapadnięcia zmroku 

jeśli nastąpi on wcześniej,sobota i niedziela: 10.00-16.00 lub do zapadnięcia zmroku jeśli nastąpi on 

wcześniej. 

3. W okresie 15.12-25.03 oraz ponadto w okresach zalegania śniegu i lodu oraz w czasie opadów 

atmosferycznych  Ogród Wystawowy jest nieczynny  ze względów bezpieczeństwa.  

UWAGA: W okresie późno jesiennym, zimowym i wczesnowiosennym, z uwagi na możliwe trudne warunki 

atmosferyczneprzed przyjazdem prosimy Państwa o kontakt w celu upewnienia się czy Ogród tego dnia jest 

otwarty.  

4. Ogród Wystawowyfunkcjonujebez nadzoru pracowników firmy – na miejscu nie ma osób z obsługi.  

5. Dzieci do lat 18 mogą przebywać w Ogrodzie Wystawowym, tylko pod opieką osób pełnoletnich, którzy 

ponoszą za nie pełną odpowiedzialność (włącznie z odpowiedzialnością materialną za wyrządzone szkody). 

6. Teren Ogrodu Wystawowegojest monitorowany przez kamery video. 

7. Większość istotnych informacji dotyczących prezentowanych produktów jest umieszczona bezpośrednio na 

ekspozycjach.  

8. Na wszelkiedodatkowe pytania uzyskają Państwo odpowiedź pod nr telefonu tel. 501 943 161, 501 943 162,  

502 033 480, 506 124 115, (22) 4982040lub w siedzibie naszej firmy(oddalonej o ok. 1400 metrów w 

kierunku W-wy):Wielgolas Brzeziński 28A, gm. Halinóww godzinach:pon.-pt.: 8.00-17.00, sob.: 8.00-

13.00W siedzibie firmy również znajduje się ekspozycja ogrodzeń murowanych. 

9. UWAGA: Widoczny w Ogrodzie Wystawowym sposób montażu, budowy ekspozycyjnych ogrodzeń –mógł 

zostaćdostosowany do celów tymczasowej ekspozycji – i nie może być traktowany w związku z tym jako 

sposób docelowego montażu.W celu uzyskania informacji na temat właściwej budowy, montażu ogrodzenia 

w  jego docelowym miejscu,prosimy o kontakt telefoniczny oraz zapraszamy do siedzibyFirmy. 
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II.   Na terenie ogrodu wystawowego oraz parkingu zabrania się: 
 
1. Poruszania się po Ogrodzie Wystawowym poza wyznaczonymi do tego celu alejkami, wyłożonymi płytami 

betonowymi. Ruch wózków dla dzieci oraz wózków inwalidzkich możliwy jest po ścieżkach z 

zachowania należytej ostrożności. 

2. Niszczenia, uszkadzania lub dokonywania jakichkolwiek zmian ekspozycji, wyposażenia, urządzeń 

trwałych i przenośnych (murki, przęsła, bramy, ekspozytory, bloczki łupane, podmurówki, ławki, stoły, 

donice, etykiety, gazony, gabiony, głazy itp.). 

3. Wchodzenia, wspinania się na ekspozycję, wyposażenie, urządzenia trwałe i przenośne. 

4. Rozmontowywania ekspozycji (odrywanie daszków, maskownic, rozkręcanie śrub, nakrętek i.t.p.). 

5. Opierania się, podważania, szarpania ekspozycji, wyposażenia, urządzeń trwałych i przenośnych. 

6. Przemieszczania wszelkich urządzeń trwałych i przenośnych, wyposażenia, ekspozycji. 

7. Jazdy na rowerze, hulajnodze, na wrotkach, łyżworolkach i deskorolkach itp. oraz poruszania się 

innymi pojazdami. 

8. Wykonywania zabaw i gier, zajęć rekreacyjnych i sportowych (bieganie itp.). 

9. Hałasowania, zakłócania spokoju. 

10. Przebywania podczas burz, silnych wiatrów i opadów atmosferycznych oraz bezpośrednio po ich 

zakończeniu.  

11. Przebywania po zmroku lub podczas niewystarczającej widoczności. 

12. Przebywania dzieci i osób niepełnoletnich bez opieki osoby dorosłej. 

13. Wyrzucania śmieci poza wyznaczonymi do tego celu miejscami. 

14. Wprowadzania zwierząt. 

15. Umieszczania reklam i ogłoszeń. 

16. Fotografowania lub filmowaniaOgrodu Wystawowego lub jego części w celach komercyjnych. 

17. Przebywania na terenie Ogrodu Wystawowego i parkingu poza wyznaczonymi godzinami. 

 

III. Postanowienia końcowe: 
 

1. W czasie burz, silnych wiatrów, opadów atmosferycznych zwiedzający powinni opuścić Ogród dla 

własnego bezpieczeństwa. Przebywanie podczas panujących powyższych warunków grozi 

niebezpieczeństwem 

2. W Ogrodzie Wystawowym należy zachować szczególną ostrożność podczas i bezpośrednio po 

opadach atmosferycznych ze względu na możliwość poślizgnięcia. 

3. Parking oraz teren Ogrodu Wystawowego jest miejscem niestrzeżonym w związku z tyminformujemy, 

że nie odpowiadamy za rzeczypozostawione na tym terenie. 

4. Wszelkie uszkodzenia, zniszczeniaurządzeń i wyposażenia Ogrodu Wystawowego prosimy 

niezwłocznie zgłosić jego właścicielowi. 

5. Ze wszelkich urządzeń trwałych i przenośnych, wyposażenia, ekspozycji Ogrodu Wystawowego należy 

korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

6. Korzystający z urządzeń i obiektów Ogrodu ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy 

lub osób będących pod ich opieką. 

7. Za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie. 
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8. Niniejszy regulamin jest dostępny przed każdym wejściem a ponadto wewnątrz Ogrodu 

Wystawowegooraz w siedzibie Firmy aby osoby, którezamierzają skorzystać z OgroduWystawowego 

mogły się nim zapoznać. 

9. Firma nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez osoby odwiedzające, które spowodowane zostały na 

skutek ich działania/zaniechania poprzez nieprawidłowe korzystanie z Ogrodu Wystawowego, 

b) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez osoby odwiedzające, który naruszyły prawo bądź 

postanowienia Regulaminu, a któreFirma usunęła z Ogrodu Wystawowego, 

c) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez osoby odwiedzające, które spowodowane zostały na 

skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich, na które nie miała wpływu Firma, 

d) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez osoby odwiedzające, które spowodowane zostały na 

skutek zaistnienia siły wyższej (za siłę wyższą rozumiemy zdarzenie o charakterze przypadkowym lub 

naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Firma (np. pożar, wybuch, awaria 

zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub 

wojskowych, wojna, akty terroryzmu, inne zdarzenia losowe), 

e) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez osoby odwiedzające, na skutek wezwania organów z 

winy zachowania osób odwiedzających. 

 

UWAGA: Uznajemy, że każda osoba zamierzająca korzystać z Ogrodu Wystawowego uprzednio 
zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i  zobowiązała się  do przestrzegania zasad w nim 
zawartych.  
 

10. Użytkownik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta z Ogrodu Wystawowego. 

11. W sprawie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu tel. 501 943 161, 
501 943 162,  502 033 480, 506 124 115, (22)498 20 40, mailem 
biuro@centrumogrodzencom.pl lub zapraszamy do siedziby firmy: Wielgolas Brzeziński 28A, 05-

074 Halinów, zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej 

www.centrumogrodzen.com.pl 
 

Chętnie służymy pomocą i odpowiemy na Państwa pytania. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2012 r. 

 
Wszystkim korzystającym dziękujemy za przestrzeganie zasad Regulaminu Ogrodu Wystawowego. 


