
REGULAMIN WEJŚCIA DO OGRODU  
HOTELU BURSZTYNOWY PAŁAC 

Strzekęcino 1, 76-024 Świeszyno, NIP 5272232187 tel. 943161227 recepcja@bursztynowypalac.pl 
 

 
Właścicielem Parku jest Hotel Bursztynowy Pałac Adrianna Angelard.  
Park to teren wokół jeziora, w obrębie ogrodzenia oraz teren wokół Pałacu. 
 
WSTĘP I GODZINY OTWARCIA 
1. Wstęp do Parku jest płatny. Wejście kosztuje 10zł. Dzieci do lat 16 mogą wejść 

bezpłatnie. 
2. Park jest dostępny dla zwiedzających w godzinach od 8:00 do 22:00. 
3. Na teren Parku nie wolno wchodzić w czasie burzy i silnego wiatru. 
4. Korzystanie z Parku powinno odbywać się z zachowaniem porządku, czystości 

oraz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników. 
5. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich 

jak: deszcz, marznący deszcz, opady śniegu, gradu itp. istnieje 
niebezpieczeństwo poślizgnięcia się. 

 
DZIECI 
1. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Parku wyłącznie pod opieką rodz-

iców lub opiekunów.  
2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z urządzeń i atrakcji znajdujących się na 

terenie Parku tylko za zgodą opiekuna lub rodzica i wyłącznie na ich 
odpowiedzialność. 
 

ZWIERZĘTA 
1. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania na teren Parku zwierząt za 

wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych.  
 

FOTOGRAFOWANIE 
1. Fotografowanie i filmowanie – rejestrowanie obrazu na własny, prywatny 

i niekomercyjny użytek na terenie Parku jest bezpłatne, nie dotyczy profesjon-
alnych sesji fotograficznych. 

2. Wszelkiego rodzaju sesje fotograficzne oraz fotografowanie i filmowanie dla 
celów komercyjnych są odpłatne. Fotograf winien uzyskać wcześniejszą zgodę 
i uzgodnić termin sesji zdjęciowej/filmowej. 

3. Używanie dronów możliwe jest jedynie po ówczesnym uzgodnieniu z Biurem 
Sprzedaży. 

4. Hotel nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych gości, 
w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku. 
 

ROWERY 
1. Zabronione jest wjeżdżanie lub wprowadzanie do ogrodu pojazdów, rowerów, 

skuterów itp., za wyjątkiem wózków inwalidzkich i dziecięcych, rowerków 
dziecięcych, hulajnóg. 

2. Pojazdy wartościowe należy zostawić w wyznaczonym zamykanym miejscu przy 
wejściu do Parku lub na parkingu hotelowym.  

 

OSTROŻNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
1. Na terenie Parku należy zwracać szczególną uwagę na znaki ostrzegawcze 

oraz zachowywać szczególną ostrożność.  
2. Należy bezwzględnie przestrzegać uwag, poleceń i wskazówek pracowników 

Hotelu Bursztynowy Pałac. 
3. W przypadkach rażącego nieprzestrzegania regulaminu, zwiedzający będzie 

zmuszony niezwłocznie opuścić teren Hotelu i Parku. 
4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez gości na 

terenie Ogrodu.  
5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 

nieprzestrzegania Regulaminu Ogrodu 
6. Za wszelkie zniszczenia odpowiedzialność (w tym odpowiedzialność 

materialną) ponosi zwiedzający. W przypadku zniszczeń dokonanych przez 
dzieci odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie 
dziecka. 

7. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
takich jak: deszcz, marznący deszcz, opady śniegu, gradu itp. istnieje 
niebezpieczeństwo poślizgnięcia się. 

8. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane 
niestosowaniem się do niniejszego regulaminu, nieprzestrzeganiem zasad 
korzystania z obiektu zawartych w niniejszym regulaminie, a także ogólnych 
zasad BHP. 

 
ZABRONIONE JEST: 
1. wchodzenie do pomieszczeń technicznych Hotelu Bursztynowy Pałac.  
2. niszczenie roślin i elementów wyposażenia na terenie Parku Hotelu 

Bursztynowy Pałac, w tym zrywanie kwiatów, fragmentów roślin i chodzenie 
poza wyznaczonymi ścieżkami.  

3. wchodzenie do zbiorników wodnych. 
4. rozbijanie namiotów, biwakowanie. 
5. wspinanie się, wchodzenie na urządzenia i maszyny rolnicze wystawione w 

ogrodzie.  
6. niszczenie urządzeń, elementów architektury ogrodowej, ogrodzeń, ławek 

itp. 
7. Na terenie Parku prosimy nie hałasować oraz nie używać urządzeń 

grających.  
8. NIE WOLNO ganiać i chwytać zwierząt – w szczególności pawi. 
9. Połów ryb jest możliwy wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Recepcją 

Hotelu. Koszt to 30zł za wejście / za osobę. Złowione ryby należy wrzucić 
do jeziora. 

 
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 
1. Zabroniona jest na terenie Parku jakakolwiek sprzedaż produktów spożyw-

czych lub innego rodzaju.  
2. Obowiązuje zakaz spożywania własnych posiłków na terenie przynależnym 

do Restauracji Hotelu.  
3. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren Parku własnych urządzeń do 

sporządzania posiłków, w szczególności grilli. Możliwość zorganizowania 
grilla lub ogniska jedynie po uprzednim ustaleniu z Biurem Sprzedaży 
biuro@bursztynowypalac.pl 

 
Wejście na teren Parku jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad. 
 

 


