Regulamin korzystania z leśnej ścieżki dydaktycznej „ Nad Szelągiem”
położonej w Nadleśnictwie Stare Jabłonki
1. Regulamin ścieżki edukacyjnej określa warunki korzystania z obiektu zarządzanego
przez Nadleśnictwo Stare Jabłonki.
2. Każda osoba korzystająca z obiektu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i
zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Na terenie ścieżki dydaktycznej obowiązuje:
a) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
b) zakaz zaśmiecania terenu;
c) przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych;
d) dbałość o urządzenia edukacyjne;
e) zakaz niszczenia budowli i wyposażenia ścieżki;
f) zakaz wprowadzania psów bez smyczy;
g) zakaz niszczenia zieleni.
4. W przypadku grup zorganizowanych, przyjeżdżających na zajęcia edukacyjne lub wycieczkę
z leśnikiem, osoba odpowiedzialna za grupę przebywa z uczestnikami cały czas, jest
zobowiązana zapoznać ich z niniejszym regulaminem, ponosi pełną odpowiedzialność
za bezpieczeństwo uczestników, a w szczególności:
a) zapoznaje opiekunów, uczestników i innych korzystających z zagrożeniami (alergie,
ukąszenia, itd.) oraz rozpoznaje czy nie ma wśród nich przypadków schorzeń lub innych
przeciwskazań uniemożliwiająca korzystanie z obiektu / uczestnictwo w zajęciach;
b) zapewnia aby uczestnicy / korzystający posiadali odpowiednią odzież, obuwie (dostosowany
strój) do korzystania z obiektu / uczestnictwa w zajęciach;
c) zapewnia skuteczną opiekę nad pozostałymi korzystającymi / uczestnikami zajęć;
d) zapewnia siły i środki do udzielania pierwszej pomocy;
e) odpowiada za pozostawienie porządku po organizowanej imprezie.
5. W zakresie spraw nieokreślonych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje właściwy leśniczy
lub przedstawiciel Nadleśnictwa w uzgodnieniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Stare Jabłonki.
6. Należy korzystać z wyposażenia obiektu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
7. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody i nieszczęśliwe wypadki powstałe w wyniku klęsk żywiołowych i innych przyczyn
losowych (wiatrołomy, wywroty, obłamania gałęzi, pożary leśne, itp.);
b) negatywne zdarzenia, które mogą zaistnieć w przypadku nieostrożności korzystającego z
obiektu lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
8. Wszelkie uwagi użytkowników o obiekcie proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu leśnictwa
Gąsiory (tel. 89 641 14 79) lub do biura nadleśnictwa (tel. 89 641 14 73).

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Stare Jabłonki

