
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 271/2022/2023 

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 7 października 2022 roku 
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Regulamin Parku  

przy Zespole Pałacowo – Parkowym UAM 

w Gułtowach 
 

1. Właścicielem Parku przy Zespole Pałacowo – Parkowym UAM w Gułtowach, zwanego 

dalej Parkiem jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

2. Teren Parku służy do wypoczynku oraz rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych, 

a także do prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

3. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do przestrzegania postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

4. W celu zachowania walorów wypoczynkowo-rekreacyjnych terenu oraz zapewnienia 

porządku, spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku, wszystkie 

osoby przebywające na terenie Parku zobowiązuje się do: 

1) poszanowania istniejących urządzeń terenu oraz fauny i flory; 

2) stosowania się do znaków drogowych oraz innych znaków i tablic 

informacyjnych znajdujących się na terenie Parku; 

3) parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych; 

4) poruszania się wyłącznie po alejkach parkowych; 

5) prowadzenia psów na uwięzi, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną 

wyłącznie przez osobę pełnoletnią – w kagańcu i na smyczy, w każdym 

przypadku wyłącznie po alejkach parkowych; 

6) posprzątania zajmowanego przez siebie miejsca przed opuszczeniem terenu 

Parku i wyniesienia śmieci do pojemników.  

5. Na terenie Parku zabrania się: 

1) rozkopywania gruntu, niszczenia fauny i flory; 

2) palenia ognisk, grillowania poza miejscami do tego wyznaczonymi; 

3) powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody 

właściciela; 

4) wjazdu pojazdów z wyłączeniem pojazdów, uprzywilejowanych, pojazdów 

używanych przez służby techniczne, porządkowe, dostawców oraz osób 

posiadających zezwolenie właściciela - przy zachowaniu ostrożności  

i pierwszeństwa dla pieszych; 

5) jazdy na rowerach, wrotkach, deskorolkach i hulajnogach po alejkach 

parkowych; 

6) łowienia ryb i kąpieli w zbiornikach wodnych; 

7) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu; 

8) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych; 

9) przebywania w czasie burz i silnych wiatrów; 

10) prowadzenia handlu i usług bez zgody właściciela; 

11) umieszczania tablic, napisów oraz ogłoszeń bez zgody właściciela; 
12) przebywania w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków 

psychoaktywnych; 

13) organizowania imprez bez zgody właściciela. 

6. Park dostępny jest codziennie w godzinach od 8:00 do 21:00 w okresie marzec – 

październik oraz w godzinach od 8:00 do 17:00 w okresie listopad – luty i całodobowo 

monitorowany systemem kamer. 

7. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów porządkowych sprawują pracownicy Zespołu 

Pałacowo – Parkowego UAM w Gułtowach. 
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8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione na terenie 

Parku. 

9. Korzystanie z Parku odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub na 
odpowiedzialność opiekuna dziecka. 

10. Naruszenie zawartych w niniejszym Regulaminie przepisów porządkowych zagrożone 

jest karami, przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w 

szczególności w Kodeksie wykroczeń oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 


