Nadleśnictwo Nawojowa
REGULAMIN ŚCIEŻEK DYDAKTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH
ZARZĄDZANYCH PRZEZ PGL LP NADLEŚNICTWO NAWOJOWA
1. Właścicielem ścieżek dydaktycznych i edukacyjnych jest Nadleśnictwo
Nawojowa z siedzibą przy ul. Lipowej 1, 33-335 Nawojowa
2. Ścieżki dydaktyczne i edukacyjne są przeznaczone do edukacji leśnej,
rekreacji i wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych
3. Osoby korzystające z obiektów wyrażają zgodę na postanowienia
niniejszego regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania
4. Organizatorem turystyki pieszej na terenie Nadleśnictwa Nawojowa nie są
Lasy Państwowe. Uczestnicy wycieczek i marszrut są odpowiedzialni za
ewentualne wypadki na ścieżkach dydaktycznych i edukacyjnych
5. Osoby znajdujące się na ścieżkach dydaktycznych i sedukacyjnych
zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez
pracowników Nadleśnictwa Nawojowa
6. Wejście na teren obiektów będących przedmiotem niniejszego regulaminu
jest bezpłatne
7. Korzystanie ze ścieżek dydaktycznych i edukacyjnych przez dzieci
i młodzież możliwe jest tylko pod opieką osoby dorosłej i na jej
odpowiedzialność. Osoby dorosłe ponoszą odpowiedzialność same za
siebie
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Nadleśniczego Nadleśnictwa Nawojowa oraz spełnienia pozostałych
warunków przewidzianych przepisami prawa obowiązującymi w tym
zakresie
9. Trasy ścieżek oraz przyległe do nich tereny mogą stanowić źródło
różnorakich

zagrożeń

(teren

ogólnie

dostępny,

żywe

organizmy,

ukształtowanie terenu, warunki atmosferyczne, miejsce prac leśnych itp.
Korzystanie z nich wymaga zachowania ostrożności. Wzdłuż szlaków mogą
występować rośliny i grzyby trujące. W przypadku ich spożycia należy
bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.
10. Na ścieżkach mogą pojawić się przeszkody terenowe związane z
występowaniem naturalnych zaburzeń w ekosystemie leśnym (złomy,
Nadleśnictwo Nawojowa, ul. Lipowa 1, 33-335 Nawojowa
tel.: +48 18 445-70-12, fax: +48 18 446-38-95, e-mail: nawojowa@krakow.lasy.gov.pl

www.lasy.gov.pl

wywroty spowodowane silnymi wiatrami lub okiścią). W przypadku
stwierdzenia ww. zagrożeń prosimy o zgłaszanie tego faktu administracji
Nadleśnictwa:

(018)445-70-12,

(018)445-72-21,

nawojowa@krakow.lasy.gov.pl
11. Poruszanie się po ścieżkach dydaktycznych i szlakach pieszych dozwolone
jest od świtu do zmroku. Zalecane jest niezbaczanie z wyznaczonych tras
12. Poszczególne odcinki ścieżek i szlaków mogą być okresowo zamykane ze
względu na prace leśne lub inne powody (np. występowanie chorób,
stwierdzenie niebezpiecznych dzikich zwierząt). W takim przypadku tereny
będą oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU lub w inny, czytelny sposób.
Naruszenie zakazu związane będzie z odpowiedzialnością prawną.
13. Po ścieżkach dydaktycznych i edukacyjnych możliwe jest poruszanie się
pieszo lub rowerem. Kategorycznie zabrania się poruszania pojazdami
silnikowymi
14. Zabrania się:
- niszczenia infrastruktury, tablic tematycznych, eksponatów,
- zaśmiecania terenu
- niszczenia zieleni oraz powierzchni leśnej, w tym zrywania roślin
chronionych oraz celowego niszczenia drzew i krzewów
- chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor,
gniazd
- przebywania z psami bez otoku
- hałasowania
15. Biwakowanie, parkowanie samochodów oraz rozniecanie ognia możliwe
jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych
16. Nadleśnictwo Nawojowa nie ponosi odpowiedzialności za:


wypadki powstałe na terenie obiektu,



zgubione rzeczy wartościowe i osobiste.

17. Telefony alarmowe:
POGOTOWIE RATUNKOWE:

999 lub 112

STRAŻ POZARNA:

998 lub 112

POLICJA:

997 lub 112
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