Regulamin korzystania z infrastruktury edukacyjnej i turystycznej
Nadleśnictwa Myszyniec
Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu ochronę mienia, utrzymania
bezpieczeństwa użytkowników oraz higieny i estetyki otoczenia.

1. Regulamin określa warunki korzystania ze ścieżek rowerowych i pieszych oraz wiat
edukacyjnych i miejsc odpoczynku na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo
Myszyniec (zwane dalej „obiektami”).

2. Każda osoba korzystająca z obiektów zobowiązuje się do przestrzegania postanowień
regulaminu.

3. Korzystanie z obiektów jest bezpłatne.
4. Nadleśnictwo zastrzega czasowe wyłączenie z użytkowania obiektów lub ich części, w
sąsiedztwie których realizowane są prace z zakresu gospodarki leśnej.

5. Nie należy korzystać z obiektów podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych,
w szczególności silnych wiatrów i burz.

6. Należy poruszać się tylko po wyznaczonych trasach ścieżek w ramach udostępnianych
obiektów.

7. Obiekty są udostępnione osobom indywidualnym i zorganizowanym grupom.
8. W przypadku grup zorganizowanych, opiekun grupy jest zobowiązany do zapoznania
uczestników z niniejszym regulaminem oraz potencjalnymi zagrożeniami występującymi
na terenie obiektów, w szczególności z możliwością:
a) kontaktu z alergenami – pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;
b) ukąszenia przez owady i kleszcze;
c) uderzenia przez spadające gałęzie;
d) ukąszenia przez żmije;
e) kontaktu z dzikimi zwierzętami;
f)

potknięć o leżące gałęzie, wystające korzenie oraz inne nierówności występujące
na trasie ścieżki.

9. Opiekun grupy ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników.
10. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie obiektów wyłącznie pod opieką rodziców
bądź opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

11. Osoby przebywające na terenie obiektów są zobowiązane do podporządkowania się
poleceniom wydawanym przez pracowników Nadleśnictwa.

12. Korzystający z obiektów zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony
przeciwpożarowej, wynikających ze stosowanych przepisów oraz ogólnie przyjętych
norm dotyczących porządku publicznego.

13. Na terenie obiektów zabrania się:
a) zaśmiecania i zanieczyszczania obiektów;
b) niszczenia wyposażenia obiektów;
c) niszczenia zieleni;
d) puszczania psów luzem;
e) hałasowania;
f)

płoszenia zwierzyny;

g) biwakowania;
h) rozpalania ognisk i korzystania z ognia poza miejscami do tego przeznaczonymi;
i)

palenia papierosów;

j)

korzystania z wyposażenia obiektów niezgodnie z jego przeznaczeniem.

14. Korzystający z obiektów zobowiązany jest do pozostawienia po sobie ładu i porządku.
Wszystkie śmieci należy zabrać ze sobą.

15. Za wszelkie zniszczenia infrastruktury obiektów pełną odpowiedzialność materialną
ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.

16. Nadleśnictwo Myszyniec nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na terenie
obiektów.

17. W sprawach dotyczących funkcjonowania obiektów należy zwracać się pisemnie do
Nadleśnictwa Myszyniec.

