Z A SA DY
UDO STĘPNI A NI A
O G RO DU
BO T A NI CZ NEGO
UNI W E RSYTE TU
JA G I E LLO ŃSK IE G O DO Z W I E DZ A NIA O RA Z DO CE L Ó W NA UK O W YC H,
DYDA K T YCZNYCH I EDUK A CYJNYCH

Wstęp
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellooskiego jest zakładem Instytutu Botaniki UJ.
Statutowymi zadaniami Ogrodu Botanicznego są: gromadzenie udokumentowanych kolekcji
roślinnych z różnych stref klimatycznych i wykorzystywanie ich do badao naukowych i edukacji.
1. Ogólne zasady korzystania z Ogrodu Botanicznego UJ
1.1. Ogród Botaniczny dostępny jest dla zwiedzających w terminach publikowanych w
materiałach informacyjnych, na stronie internetowej oraz wywieszonych przy kasie.
1.2. Poza terminami otwarcia wstęp do Ogrodu jest możliwy na warunkach uzgodnionych z
Kierownikiem Ogrodu.
1.3. Wstęp do Ogrodu Botanicznego UJ jest płatny. Dowodem wpłaty jest paragon z kasy lub
karnet sezonowy.
1.4. Cennik usług ustala Kierownik Ogrodu na początku każdego roku.
1.5. Od 2016 roku tracą ważnośd karty wstępu wydane w latach poprzednich.
1.6. Zwiedzający mogą poruszad się wyłącznie pieszo po wyznaczonych ścieżkach oraz po
niektórych trawnikach. Ruch wózków dla dzieci oraz wózków inwalidzkich możliwy jest po
ścieżkach z zachowania należytej ostrożności. W czasie burz i silnego wiatru zwiedzający
powinni opuścid Ogród dla własnego bezpieczeostwa.
1.7. Dzieci do lat 14 mogą przebywad w Ogrodzie, a zwłaszcza na alpinariach, tylko pod opieką
starszych, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialnośd (włącznie z odpowiedzialnością
materialną za wyrządzone szkody).
1.8. Na terenie Ogrodu zabronione jest:
 Zrywanie i niszczenie roślin lub ich części.
 Pozyskiwanie materiału roślinnego (roślin, sadzonek, nasion, zarodników).
 Wykonywanie zielnika z okazów rosnących na terenie Ogrodu.
 Dokonywanie zmian w oznakowaniu roślin i działów.
 Chwytanie zwierząt – w tym połów ryb.
 Niszczenie urządzeo, elementów architektury ogrodowej, ogrodzeo.
 Spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków odurzających.
1

Zasady udostępniania Ogrodu Botanicznego UJ …

 Wprowadzanie zwierząt domowych z wyłączeniem psów-przewodników
niewidomych.
 Wprowadzanie rowerów, poruszanie się na rolkach i hulajnogach.
 Zakłócanie spokoju, hałasowanie.
 Rekreacja na trawie.
Prosimy o zachowanie czystości.

osób

1.9. Zbieranie opadłych liści, owoców, nasion, szyszek, pędów i innych części roślin do celów
edukacyjnych wymaga uzgodnienia z kierownictwem Ogrodu.
1.10. Dla własnego bezpieczeostwa nie należy dotykad roślin ani spożywad owoców i nasion.
1.11. Fotografowanie dla celów prywatnych jest nieodpłatne. Fotografowanie okolicznościowe i
dla celów komercyjnych jest odpłatne wg cennika. Zdjęcia przewidziane do publikacji muszą
mied akceptację kierownika Ogrodu Botanicznego i byd opatrzone adnotacją o miejscu
wykonania.
Zwiedzających obowiązuje przestrzeganie wszystkich
zachowania się na terenach publicznych.

przepisów prawa dotyczących

2. Udostępnienie Ogrodu Botanicznego UJ do badao naukowych
2.1. Ogród jest miejscem prowadzenia prac badawczych przez pracowników Instytutu Botaniki
oraz innych instytucji naukowych. Obiektem mogą byd rośliny lub obiekty muzealne znajdujące
się w kolekcjach, poszczególne kolekcje lub też Ogród jako całośd.
2.2. Każdy temat badawczy musi byd zgłoszony do Kierownika Ogrodu. Zgłoszenie powinno
zawierad cel badao oraz metodykę. Badania mogą byd prowadzone tylko w sposób nie
naruszający kolekcji i elementów zabytkowych Ogrodu.
2.3. Osoby prowadzące badania zobowiązane są do:
a). Przestrzegania zasad poruszania się po Ogrodzie (poza terenem badao).
b). Zastosowania metod badawczych i sposobów pobierania materiału ograniczających do
niezbędnego minimum ingerencję w kolekcje.
c). Przekazania do archiwum Ogrodu wyników swoich prac z prawem do wykorzystania ich w
działalności Ogrodu (z zachowaniem praw autorskich i cytowaniem wg ogólnie przyjętych
zasad).
d). Zaznaczenia w pracach miejsca wykonywania badao i pochodzenia materiału badawczego.
e). Przekazania danych wynikających z badao do wpisania do dokumentacji badanych obiektów,
tzn. do odpowiednich kart katalogowych roślin z kolekcji i organizmów towarzyszących, oraz na
mapach. Wpis zostanie opatrzony nazwiskiem danego badacza lub obserwatora.
2.4. Ogród Botaniczny UJ zapewnia osobom prowadzącym badania:
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a). Prawo do bezpłatnego wstępu do Ogrodu w czasie prowadzenia badao i obserwacji we
właściwych dla nich terminach.
b). Pomoc odpowiedzialnych merytorycznie pracowników Ogrodu w dostępie do przedmiotu
badao.
c). Uzgodnienie terminów i zakresu prac pielęgnacyjnych dotyczących przedmiotu i miejsca
badao, by nie kolidowały z przebiegiem badao.
d). Dostęp do dokumentacji Ogrodu.
e). Istnieje możliwośd wydania materiału roślinnego do celów naukowych na podstawie pisma
zatwierdzonego przez kierownika Ogrodu.
3. Udostępnienie Ogrodu do celów dydaktycznych
3.1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellooskiego jest miejscem prowadzenia działalności
dydaktycznej na wszystkich stopniach nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem zajęd
dydaktycznych dla studentów kierunków przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellooskiego.
3.2. Prowadzący zajęcia kursowe zgłaszają fakt wejścia z grupą na teren Ogrodu w kancelarii lub
kasie Ogrodu. W przypadku prowadzenia zajęd w szklarniach należy uzgodnid termin z
kierownikami szklarni.
3.3. Zajęcia kursowe studentów nauk przyrodniczych innych uczelni powinny byd zgłoszone
pisemnie, a termin ich przeprowadzenia uzgodniony z kierownictwem Ogrodu.
3.4. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne na terenie Ogrodu i biorące udział w
takich zajęciach zobowiązane są do przestrzegania ogólnych zasad zwiedzania opisanych w
części 1 niniejszego regulaminu.
4. Udostępnianie Ogrodu Botanicznego do celów edukacyjnych i popularyzacyjnych
4.1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellooskiego jest miejscem prowadzenia edukacji
ekologicznej i popularyzacji wiedzy przyrodniczej. Cele te mogą byd realizowane w sposób
bierny poprzez udostępnienie kolekcji zwiedzającym oraz w sposób czynny poprzez organizację
zajęd edukacyjnych dla grup zorganizowanych, doradztwo, wydawnictwa, wystawy, odczyty, itp.
4.2. Zajęcia zorganizowane mogą byd prowadzone przez pracowników Ogrodu lub przez osoby
prowadzące grupy.
4.3. W przypadku prowadzenia zajęd przez osoby spoza personelu Ogrodu konieczne jest
zgłoszenie chęci prowadzenia takich zajęd wraz z określeniem ich celu i sposobu
przeprowadzenia, uzyskanie zgody oraz uzgodnienie terminu.
4.4. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników Ogrodu odbywają się następujących
zasadach:
a). Uczestnicy zajęd zobowiązani są do pokrycia opłaty za zajęcia zgodnie z aktualnym cennikiem.
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b). Termin, temat i wymagania szczególne uzgadnia się telefonicznie z pracownikiem Ogrodu.
Pisemna rezerwacja terminu jest wiążąca dla Ogrodu wyłącznie po potwierdzeniu przez
pracownika Ogrodu.
c). Za bezpieczeostwo, przestrzeganie zasad zwiedzania i dyscyplinę w grupie odpowiada
opiekun grupy.
d). Opiekun grupy powinien poinformowad prowadzącego zajęcia o przypadkach alergii,
niepełnosprawności i innych istotnych faktach dotyczących grupy przed rozpoczęciem zajęd. W
przypadku braku takiej informacji Ogród nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu
zdrowia uczestników wynikający z kontaktu z roślinami lub niedostosowania trasy do możliwości
zwiedzających.
e). W przypadku rażącego naruszania regulaminu Ogrodu przez uczestników zajęcia ulegają
przerwaniu, a grupa może byd usunięta z Ogrodu bez zwrotu kosztów.
5. Udostępnianie Ogrodu Botanicznego do innych celów
5.1. Możliwe jest udostępnianie terenu Ogrodu Botanicznego do celów kulturalnych (koncerty,
wystawy, plenery artystyczne, przedstawienia teatralne itp.), spotkao naukowych (konferencje
sympozja), organizowania prelekcji lub spotkao przez organizacje spoza Uniwersytetu.
5.2. W celu uzyskania zgody Kierownika Ogrodu na przeprowadzenie tego rodzaju
przedsięwzięcia konieczne jest pisemne określenie terminu, zakresu oraz sposobu
przeprowadzenia imprezy. Organizator imprezy ponosi wszelkie koszty związane z jej
przeprowadzeniem, w tym koszty wynajęcia sal (zgodnie z cennikiem uniwersyteckim) oraz
ponosi odpowiedzialnośd za ewentualne zniszczenia.
5.3. Organizator imprezy na terenie Ogrodu Botanicznego zobowiązany jest do pozostawienia
miejsca imprezy w stanie niezmienionym. Koszty z tym związane ponosi organizator.
6. Wymiana roślin
6.1. Ogród nie przyjmuje roślin i ich części, w tym nasion i sadzonek, ze względów
fitosanitarnych oraz nie wydaje roślin do celów prywatnych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wiążąca jest decyzja Kierownika
Ogrodu.
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