
Regulamin zwiedzania Ogrodów Pokazowych Kapias

I. Ogrody Pokazowe KAPIAS

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie kompleksu Ogrodów 
Pokazowych KAPIAS, zwanych dalej Ogrodami KAPIAS, w którego skład 
wchodzą Nowe Ogrody znajdujące się przy ul. Zimowej 24 w 
Goczałkowicach-Zdroju, Stare Ogrody znajdujące się przy ul. Św. Anny 
4 w Goczałkowicach-Zdroju oraz Restauracja Kapias Cafe znajdująca się
przy ul. Zimowej 24 w Goczałkowicach –Zdroju. 

2. Poprzez wejście na teren Ogrodów KAPIAS zwiedzający akceptuje 
niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

II. Godziny otwarcia ogrodów

1. Ogrody KAPIAS są dostępne dla zwiedzających według harmonogramu 
dostępnego na stronie internetowej – www.kapias.pl w zakładce 
godziny otwarcia.

2. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w harmonogramie otwarcia 
Ogrodów KAPIAS. Wszelkie zmiany dotyczące harmonogramu otwarcia
ogrodu publikowane są na naszej stronie – www.kapias.pl w zakładce 
godziny otwarcia.

3. Zwiedzający proszeni są do opuszczenia Ogrodów KAPIAS do godziny 
ich planowanego zamknięcia.

III. Grupy zorganizowane, wycieczki

1. Rezerwacji terminów zwiedzania dla grup zorganizowanych i 
wycieczek, które pragną skorzystać z przewodnika należy dokonywać 
telefonicznie lub osobiście z 3 dniowym wyprzedzeniem.

2. Niezarezerwowanie wizyty z wymaganym wyprzedzeniem, może 
skutkować brakiem przewodnika dla grupy.

3. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w harmonogramie 
zarezerwowanych wycieczek, zmianę godziny lub daty zwiedzania, z 
uprzednim powiadomieniem organizatorów wycieczek o zmianie.

4. Aktualne numery telefonów, pod którymi można dokonywać 
rezerwacji oraz uzyskać informacje, dostępnego na naszej stronie - 
www.kapias.pl w zakładce Kontakt.

IV. Dzieci w ogrodzie
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1. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Ogrodów KAPIAS 
wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.

2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z urządzeń i atrakcji znajdujących
się na terenie Ogrodów KAPIAS tylko za zgodą opiekuna lub rodzica i 
wyłącznie na ich odpowiedzialność.

V. Osoby niepełnosprawne

1. Wszelkie informacje dotyczące poruszania się osób niepełnosprawnych
po obiekcie znajdują się na naszej stronie – www.kapias.pl w zakładce 
osoby niepełnosprawne.

2. Osoby niepełnosprawne przebywające na terenie obiektu 
zobowiązane są do przestrzegania przeznaczonych dla nich znaków i 
oznaczeń.

VI. Zwierzęta

1. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania na teren Ogrodów 
KAPIAS zwierząt za wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących
osób niepełnosprawnych.

2. Dla psów przygotowany został kojec z dostępem do wody, usytuowany 
przy parkingu przy centrum ogrodniczym. 

VII. Fotografowanie i filmowanie

1. Fotografowanie i filmowanie – rejestrowanie obrazu na własny, 
prywatny i niekomercyjny użytek na terenie Ogrodów KAPIAS jest 
bezpłatne.

2. Regulamin dotyczący profesjonalnych sesji fotograficznych znajduje się
na naszej stronie – www.kapias.pl – sesje fotograficzne.

3. Ogrody KAPIAS nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub 
uszkodzenie sprzętu fotograficznego wniesionego na teren Ogrodów 
KAPIAS.

4. Ogrody KAPIAS nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
w związku z użyciem powyższego sprzętu.

5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wykorzystywania zdjęć i filmów.

VIII. Toalety

1. Na terenie Ogrodów KAPIAS znajdują się dwie toalety usytuowane 
odpowiednio:

a) w Starych Ogrodach do Zwiedzania (przy ul. Św. Anny 4)
b) w Nowych Ogrodach do Zwiedzania (przy ul. Zimowej 24)

2. Dodatkowo toalety usytuowane są również:
a) w Restauracji KAPIAS 
b) w Centrum Ogrodniczym 
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3. Toaleta znajdująca się w Restauracji KAPIAS przeznaczona jest 
wyłącznie dla klientów Restauracji oraz matek z dzieckiem.

4. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w toaletach w 
Nowych Ogrodach oraz przy Centrum Ogrodniczym;

IX. Samochody

1. Ogrody KAPIAS udostępniają swoje place manewrowe bezpłatnie.

2. Osoby parkujące pojazd muszą przestrzegać ewentualnych wskazówek 
i poleceń kierujących ruchem pracowników Ogrodów KAPIAS i osób 
wyznaczonych do tej czynności.

3. Obowiązuje zakaz pozostawiania pojazdów na obszarach "zielonych" 
i nieutwardzonych oraz opisanych odpowiednimi znakami zakazu.

4. Należy przestrzegać wszystkich wewnętrznych znaków drogowych.

5. Za rzeczy pozostawione w samochodzie Ogrody KAPIAS nie biorą 
odpowiedzialności.

6. Obowiązuje zakaz pozostawiania zwierząt w samochodach 
zaparkowanych na placach manewrowych należących do Ogrodów 
KAPIAS.

X. Pozostałe przepisy porządkowe i bezpieczeństwa

1. Na terenie Ogrodów KAPIAS należy zwracać szczególną uwagę na znaki
ostrzegawcze oraz zachowywać szczególną ostrożność.

2. Zabronione jest otwieranie drzwi i wchodzenie do pomieszczeń 
technicznych Ogrodów KAPIAS.

3. Zabronione jest niszczenie roślin i elementów wyposażenia na terenie 
Ogrodów KAPIAS, w tym zrywanie kwiatów, fragmentów roślin i 
chodzenie poza wyznaczonymi ścieżkami.

4. Zabroniona jest na terenie Ogrodów KAPIAS jakakolwiek sprzedaż 
produktów spożywczych lub innego rodzaju. 

5. Zabronione jest wjeżdżanie lub wprowadzanie do ogrodu pojazdów, 
rowerów, rowerków dziecięcych, riksz, itp., za wyjątkiem wózków 
inwalidzkich i dziecięcych.

6. Obowiązuje zakaz spożywania własnych posiłków na terenie 
przynależny do Restauracji KAPIAS.

7. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren ogrodów własnych urządzeń do 
sporządzania posiłków, w szczególności grilli.

8. Należy bezwzględnie przestrzegać uwag, poleceń i wskazówek 
pracowników Ogrodów KAPIAS. 

9. W przypadkach rażącego nieprzestrzegania regulaminu, zwiedzający 
będzie zmuszony niezwłocznie opuścić teren Ogrodów KAPIAS.

XI. Postanowienia końcowe



1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Centrum www.kapias.pl.
3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego niniejszego regulaminu stanowi 
podstawę do usunięcia zwiedzającego z terenu Ogrodów KAPIAS.
4. Ogrody KAPIAS są uprawnione do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony 
regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie 
www.kapias.pl.
5. Wejście na teren Ogrodów KAPIAS jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu.
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