Nadleśnictwo Nawojowa
REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIATY EDUKACYJNEJ W
NADLEŚNICTWIE NAWOJOWA
1. Właścicielem wiaty edukacyjnej wraz z poboczną infrastrukturą jest Nadleśnictwo
Nawojowa.
2. Korzystający z pobytu pod wiatą i na terenie przylegającym zobowiązani są do
zapoznania się z niniejszym Regulaminem, jak również do przestrzegania jego
postanowień.
3. Wiata, jako miejsce edukacji przyrodniczo-leśnej, a także miejsce spotkań o
charakterze wypoczynkowym, rekreacyjnym służy pracownikom LP, grupom
zorganizowanym oraz osobom indywidualnym (pary, kilkuosobowe grupki rodzinne,
osoby pojedyncze).
4. Wiata wraz z poboczną infrastrukturą jest obiektem udostępnianym bezpłatnie.
5. Grupy zorganizowane (przedszkola, szkoły, instytucje, organizacje, pracownicy LP,
itp.), które odbywają zajęcia edukacyjne, szkolenia, warsztaty w obecności
przedstawiciela
Nadleśnictwa lub samodzielnie, ale zgłosiły ten fakt w siedzibie Nadleśnictwa, bądź
miejscowemu terenowo leśniczemu, podleśniczemu, mają pierwszeństwo do
korzystania z obiektu przed osobami indywidualnymi. Preferowanym rozwiązaniem
jest jednak, aby w sytuacji kolizji czasowej przedstawiciele grup zorganizowanych
oraz osoby indywidualne wzajemnie się porozumieli i ustalili koleżeńskie zasady
wspólnego korzystania z infrastruktury obiektu.
6. W przypadku grupy zorganizowanej organizatorem spotkania pod wiatą może być
wyłącznie osoba pełnoletnia, biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków
grupy (w tym odpowiedzialność finansową za dokonane przez grupę szkody).
7. Za osoby nieletnie przebywające na terenie wiaty oraz terenie przyległym
odpowiedzialność przejmują ich opiekunowie prawni (w tym odpowiedzialność
finansową za dokonane przez te osoby szkody).
8. Korzystający z wiaty zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad
ochrony przeciwpożarowej, wynikających ze stosowanych przepisów oraz ogólnie
przyjętych norm dotyczących porządku publicznego.
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9. Dopuszcza się rozpalenie ogniska wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. W
przypadku korzystania z obiektu przez grupy zorganizowane istnieje możliwość
korzystania z przygotowanego drewna opałowego po wcześniejszym uzgodnieniu z
przedstawicielem nadleśnictwa.
10. Korzystanie z ognia może odbywać się pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:


rozpalający ogień zobowiązany jest przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu do
zachowania szczególnej ostrożności,



po zakończeniu pobytu pod wiatą, osoby tam przebywające zobowiązane są do
bezwzględnego sprawdzenia, czy używane palenisko skutecznie wygaszono,



w przypadku wykrycia tlącego się drewna należy skutecznie je wygasić,



w trakcie korzystania z paleniska zabrania się pozostawiania go bez dozoru,



zapewnienie materiałów do rozpalania i utrzymywania ognia na palenisku leży w
gestii korzystających

z paleniska.

11. Przebywający pod wiatą , jak i na terenie przyległym zobowiązani są do
zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu swoim i innych
uczestników oraz stosowania kulturalnego słownictwa.
12. Na terenie obiektu zabrania się:


wjazdu pojazdami mechanicznymi poza szlaban oraz poza miejsce postoju
pojazdów,



zaśmiecania i zanieczyszczania obiektu, w tym również zbiorników i cieków
wodnych,



niszczenia budowli i wyposażenia obiektu,



przesuwania stołów i ław,



niszczenia zieleni,



puszczania psów bez smyczy – obowiązek sprzątania po psie ciąży na jego
opiekunie,



wchodzenia na dachy i górne elementy konstrukcji obiektów,



kąpieli w zbiornikach retencyjnych oraz wchodzenia na krawędzie i skarpy ich
brzegów.

13. Korzystający z wiaty i terenu przylegającego ponoszą pełną odpowiedzialność za
utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania oraz za pozostawienie porządku po
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zakończeniu pobytu. W związku z powyższym, w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek

nieprawidłowości,

uszkodzeń,

a

także

innych

stwierdzonych

nieprawidłowości należy zgłosić je pracownikowi nadleśnictwa przed rozpoczęciem
korzystania z wiaty.
14. Po zakończeniu pobytu należy doprowadzić obiekt i teren przylegający do stanu w
jakim został przejęty.
15. Osoba odpowiedzialna z ramienia nadleśnictwa dokonuje wyrywkowo oceny
wywiązywania

się

z zapisów Regulaminu użytkowników wiaty oraz terenu przylegającego w trakcie ich
pobytu lub po jego zakończeniu.
16. Parkowanie samochodów odbywa się wyłącznie w miejscu postoju pojazdów
zlokalizowanym przy wejściu/wjeździe na obiektu poniżej wiaty. Wjazd na teren
obiektu pojazdem mechanicznym na teren wiaty w celu koniecznym może odbyć się
tylko za zgodą upoważnionego pracownika nadleśnictwa.
17. Korzystający z wiaty oraz terenu przyległego ponoszą pełną odpowiedzialność za
szkody powstałe podczas pobytu.
18. Nadleśnictwo Nawojowa nie ponosi odpowiedzialności za:


wypadki powstałe na terenie obiektu,



zgubione rzeczy wartościowe i osobiste.

19. Przebywający na terenie obiektu mają obowiązek stosować się do poleceń
pracownika nadleśnictwa.
20. Telefony alarmowe :

POGOTOWIE RATUNKOWE

999 lub 112

STRAŻ POZARNA

998 lub 112

POLICJA

997 lub 112

NADLEŚNICTWO NAWOJOWA (018) 445-70-12, (018) 445-72-21
LEŚNICZY LEŚNICTWA KRÓLOWA GÓRNA: www.nawojowa.krakow.lasy.gov.pl
(zakładka: KONTAKT/Leśnictwa).
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