
 

ZARZĄDZENIE nr 04/Z/01/2020 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu GRODZISKO OWIDZ 

z dnia 2 stycznia 2020 roku 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko 

Owidz 

 

Zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się Regulamin Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  Grodzisko Owidz określający 

zasady korzystania z obiektów oraz wydarzeń Grodziska, stanowiący Załącznik Nr 1 do 

niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Grodziska. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku. 

 

 

 

                                                                                              Owidz, 02.01.2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 04/Z/01/2020 

z dnia 02.01.2020 r. 

 

REGULAMIN  

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu GRODZISKO OWIDZ 

 

Właścicielem obiektu jest Gmina Wiejska Starogard Gdański, w imieniu której zarząd nad 

obiektem sprawuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Grodzisko Owidz, zwany dalej 

Grodziskiem. 

Regulamin określa zasady korzystania z obiektów Grodziska a jego celem jest zapewnienie 

bezpieczeństwa oraz umożliwienie przyjemnego przebywania na terenie obiektu. Do 

przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązana jest każda osoba przebywająca na terenie 

Grodziska.  

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.owidz.pl oraz w holu budynku 

administracyjnego.  

Wejście na teren Grodziska jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu oraz przepisów bhp i p.poż.. 

§1 

1. Grodzisko czynne jest w okresie:  

1 maja – 30 września, czynne codziennie z wyjątkiem poniedziałków w godzinach 10:00 – 

18:00;  

1 października – 30 kwietnia, czynne codziennie z wyjątkiem poniedziałków  

w godzinach 10:00 – 16:00.  

2. Grodzisko otwarte jest dla zwiedzających w dniach: 1 maja, 3 maja, w Boże Ciało, 15 

sierpnia.  

Jeżeli święto przypada w poniedziałek - Grodzisko jest zamknięte.  

3. Grodzisko zamknięte jest dla zwiedzających w dniach: 6 stycznia, w Wielką Sobotę, w 

Niedzielę Wielkanocną, w drugi dzień św. Wielkanocnych, 1 listopada, 11 listopada, 24, 25, 

26, 31 grudnia, Nowy Rok.  

4. Ze względów organizacyjnych dyrekcja może zarządzić zamknięcie lub otwarcie Grodziska 

w inne dni lub czasowo wyłączyć ze zwiedzania poszczególne fragmenty ekspozycji. 

http://www.owidz.pl/


§2 

1. Podstawą wejścia na teren objęty wstępem biletowanym jest posiadanie ważnego biletu 

wstępu lub zaproszenia.  

2. Bilet wstępu lub zaproszenie należy zachować do kontroli. 

3. Grodzisko można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.  

4. Istnieje możliwość zorganizowania – po wcześniejszym zgłoszeniu (najpóźniej na trzy dni 

przed planowanym terminem) i uzgodnieniu – zwiedzania poza godzinami otwarcia Grodziska.  

5. Zamówienia usługi przewodnika w języku obcym należy dokonać najpóźniej na tydzień 

przed planowanym zwiedzaniem.  

6. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą zwiedzać Grodzisko wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej.  

7. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Grodziska oraz 

pracowników dozoru terenu, również w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.  

8. Ostatnie wejście na teren Grodziska możliwe jest najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem.  

9. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji, organizowanych imprez oraz cen 

biletów zamieszczane są na tablicach informacyjnych na terenie Grodziska, ulotkach, w kasach 

biletowych, oraz na stronie internetowej www.owidz.pl oraz na profilu FB. 

 

§3 

 

1. Na 30 minut przed zamknięciem terenu Grodziska kasy nie prowadzą sprzedaży biletów 

wstępu.  

2. Osoby uprawnione do zwolnienia z opłaty lub ulgi w opłacie za wstęp zobowiązane są do 

okazania stosownego dokumentu.  

2.1. Ulga w opłacie za wstęp na teren Grodziska przysługuje:  

• uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, 

słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, 

studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym;  

• osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym,  

a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich 

http://www.owidz.pl/


Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym;  

• nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, 

nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków 

diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) -stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;  

• osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową 

"Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub 

wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej";  

• kombatantom;  

• mieszkańcom wsi Owidz;  

2.2. Zwolnienie z opłaty za wstęp na teren Grodziska przysługuje:  

• osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti 

Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria 

Artis";  

• pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;  

• członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony 

Zabytków (ICOMOS);  

• posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007r.  

o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);  

• dzieciom do lat 6 (chyba, że ustalenia szczegółowe mówią inaczej); 

• opiekunom grup (1 opiekun w grupie 20 osób). 

 

3. Wysokość opłat za wstęp na teren Grodziska Owidz oraz inne świadczone usługi ustalane są 

odrębnymi zarządzeniami dyrektora Grodziska. 

4. Zabrania się wstępu na teren Grodziska osobom nietrzeźwym, pod wpływem innych środków 

odurzających lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwa zbiorów, zakłóca 

porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania 

w miejscach publicznych.  

 

 

 



§4 

1. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów, ekspozycji muzealnych oraz wydarzeń jest 

bezpłatne.  

2. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów, ekspozycji muzealnych oraz wydarzeń do celów 

amatorskich nie wymaga informowania pracowników Grodziska. 

3. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych do celów 

komercyjnych i naukowych (prace i publikacje naukowe) wymaga zgody dyrektora Grodziska, 

ewentualnie zawarcia pisemnej umowy. 

4. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych przy okazji sesji 

ślubnych wymaga poinformowania pracowników Grodziska, ewentualnie zawarcia pisemnej 

umowy, i jest dodatkowo płatne. 

4. Dokumentowanie fotograficzne i filmowe obiektów, ekspozycji muzealnych  

i wydarzeń do celów dziennikarskich wymaga okazania legitymacji dziennikarskiej 

pracownikom dozoru, którzy zobowiązani są poinformować osobę pełniącą dyżur 

merytoryczny.  

5. Pozostałe potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów oraz ekspozycji 

muzealnych rozpatrywane będą indywidualnie.  

§5 

Na terenie Grodziska obowiązuje zakaz:  

 

• poruszania się po terenie Grodziska objętym wstępem biletowanym bez ważnego biletu 

wstępu, 

• niszczenia obiektu, w szczególności wyciągania strzechy z pokryć dachowych, 

• wchodzenia na ogrodzenia, palisadę oraz wzniesienie grodowe, 

• poruszania się po obiekcie poza wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, 

• wchodzenia na tereny objęte zakazem wstępu, 

• wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania, 

• zaśmiecania terenu obiektu, 

• zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

• wnoszenia i spożywania we wnętrzach chat oraz w sal muzealnych lodów, słodyczy, 

napojów, owoców, kanapek itp.,  

• palenia tytoniu,  

• używania i rozniecania ognia na całym terenie Grodziska (nie dotyczy wyznaczonych 

miejsc ogniskowych),  

• rozpalania ogniska bez uzyskania zgody dyrektora lub osoby upoważnionej, 

• korzystania z pola namiotowego bez zgody dyrektora lub osoby upoważnionej,  

• naruszania stanu fauny i flory,  



• podchodzenia do zwierząt grodowych  i karmienia ich bez zgody pracownika 

Grodziska, 

• przebywania na terenie Grodziska po godzinach jego otwarcia.  

 

§6 

1.Zgody dyrekcji Grodziska lub upoważnionej osoby wymaga:  

• wjazd samochodów, motocykli i motorowerów, rowerów na teren Grodziska;  

• prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji);  

• organizowanie akcji reklamowych;  

• wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i 

architekturę Grodziska;  

2. Za rzeczy pozostawione na terenie Grodziska dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.  

3. Zwiedzający odpowiada finansowo za szkody materialne spowodowane przez niego na 

terenie Grodziska.  

4. Ze względów bezpieczeństwa dyrekcja Grodziska zastrzega sobie prawo do regulacji ilości 

osób przebywających na terenie obiektu.  

5. W razie wystąpienia niebezpieczeństwa należy bezwzględnie stosować się do poleceń 

obsługi.  

6. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje sekretariat Grodziska w poniedziałki w godzinach 

7:00 – 15:00.  

§7 

1. Wprowadza się regulamin imprez, obowiązujący podczas wydarzeń organizowanych lub 

współorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Grodzisko Owidz, który 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin imprez zostaje wywieszony do wiadomości odwiedzających w miejscach 

widocznych na terenie Grodziska oraz w holu budynku administracyjnego. 

 

§8 

MONITORING 

 

Zgodnie z art. 222 i art. 223 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) 

informuję, że: 



1. W następujących obszarach i pomieszczeniach należących do Grodziska (siedziba: 83-211 

Owidz, ul. Rycerska 1),  wykorzystywany jest system telewizji dozorowej (tzw. system 

monitoringu): 

wewnątrz budynku administracyjnego: 

• hol (wejście do budynku administracyjnego), 

• sala konferencyjna, 

• Muzeum Mitologii Słowiańskiej, 

• Sala restauracyjna x 2, 

• Kuchnia x 2, 
 
na terenie Grodziska Owidz: 

• dziedziniec przy budynku administracyjnym, 

• teren przy restauracji, 

• Gród (z wieży głównej bramnej), 

• Gród (z wieży widokowej), 

• Gród – polana (z wieży przekrojowej). 
 

2. Celem prowadzenia monitoringu jest:  

− ochrona przed działaniami mogącymi spowodować szkodę dla Grodziska, w tym 

zapewnienie ochrony należącego do niego mienia, 

− zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom.  

3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, pomieszczeń socjalnych oraz 

palarni. Zarejestrowane informacje nie są wykorzystywane do celów innych niż wymienione 

wyżej. Zaznacza się, że monitoring w jak najmniejszym stopniu ingeruje w prywatność 

pracownika i klienta Grodziska.  

4. Okres przechowywania zapisów wizyjnych w systemie monitoringu nie będzie przekraczał           

90 dni.  W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu 

prowadzonym    na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, że mogą one 

stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania. 

5. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: nr 58 53 205 54 lub  drogą elektroniczną: 

grodziskoowidz@gmail.com 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku. 

 

Owidz, 02.01.2020 r. 

 

mailto:grodziskoowidz@gmail.com


 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Gminna Ośrodek Kultury i Sportu Grodzisko Owidz                          

  
REGULAMIN IMPREZ  

 
 
 

1. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

2. Obowiązuje zakaz palenia papierosów na całym terenie Grodziska / dozwolone tylko w wyznaczonym miejscu /. 

3. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń oznakowanych pracowników służb informacyjnych i porządkowych, policji, straży pożarnej i 

pracowników Organizatora. 

4. Osoby obecne na imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności 

przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu. 

5. Zabrania się: 

a) Wnoszenia na imprezę masową broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych. 

b) Wnoszenia na teren imprezy napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych. 

c) Parkowania pojazdów poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi, w szczególności na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych oraz zastawiania tych dróg. 

d) Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi toaletami. 

e) Dewastowania urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy, elementów reklam, dekoracji oraz dewastowania przyrody. 

f) Wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. 

6. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz ruchu wszelkich pojazdów z wyjątkiem pojazdów służb bezpieczeństwa i ochrony oraz oznakowanych pojazdów 

organizatora, 

7. Organizator imprezy informuje, że pojazdy znajdujące się na drogach ewakuacyjnych bądź utrudniające prowadzenie akcji ratunkowej będą usuwane przez 

pomoc drogową z terenu na koszt właściciela. 

8. Odpady żywności, opakowania oraz wszelkie inne śmieci należy wyrzucać do przeznaczonych do tego celu pojemników. 

9. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie imprezy mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby upoważnione. Dostęp do tych urządzeń nie jest 

dozwolony. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie bez dozoru właściciela. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) odmówienia wstępu na imprezę osobom nietrzeźwym, osobom, u których stwierdzono posiadanie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, które 

mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia, u której stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach, oraz jakiekolwiek 

inne przedmioty (puszki, opakowania szklane, napoje), które mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników imprezy masowej, oraz w innych 

uzasadnionych przypadkach.; 

b) usunięcia z terenu imprezy osób, których zachowanie narusza zasady dobrych obyczajów, które swoim zachowaniem zakłócać będą porządek publiczny, 

oraz osoby, których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych uczestników lub zachowują się niezgodnie z niniejszym regulaminem i zastosuje odpowiednie 

kroki, aby zarządzenie zostało wykonane; 

c) odmówienia uczestnikowi imprezy wejścia na teren imprezy z psem bądź innym zwierzęciem; 

d) zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym. 

12. Organizator ma prawo wobec osób uczestniczących w imprezie przy wejściu na teren imprezy, a także w jej trakcie do: 

a) legitymowania w celu ustalenia ich tożsamości; 

b) przeglądania zawartości bagaży i odzieży, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub  posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 5 niniejszego 

regulaminu; 

c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku 

niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy; 

d) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

13. UWAGA!!! Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenia słuchu. 

 

 

                                             ORGANIZATOR  

 


