Nadleśnictwo Potrzebowice

REGULAMIN KORZYSTANIA Z IZBY EDUKACJI LEŚNEJ
1. Regulamin korzystania z Izby Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Potrzebowice określa warunki
korzystania Izby Edukacji Leśnej zarządzanej przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Potrzebowice.
2. Każda osoba korzystająca z Izby Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Potrzebowice wyraża zgodę
na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Obiekt jest dostępny w godzinach pracy nadleśnictwa, a zajęcia edukacyjne w Izbie Edukacyjnej
są bezpłatne.
4. Izba jest przeznaczona do edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Z Izby Edukacji Leśnej mogą korzystać osoby, które wcześniej dokonały rezerwacji telefonicznej
pod numerem 67 256 25 26 oraz wysłany formularz zgłoszeniowy e-mailem na adres:
potrzebowice@pila.lasy.gov.pl. Formularz zgłoszeniowy znajduje się
na stronie internetowej
nadleśnictwa: www.potrzebowice.pila.lasy.gov.pl.
6. Korzystanie z Izby jest możliwe tylko pod opieką przedstawiciela Nadleśnictwa Potrzebowice.
7. Na terenie Izby obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, innych używek oraz palenia
papierosów.
8. Dzieci na terenie Izby mogą przebywać jedynie pod opieką nauczyciela, rodzica czy innego
dorosłego opiekuna ponoszącego pełną odpowiedzialność za dziecko i odpowiadają materialnie
za wyrządzone szkody.
9. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie czystości oraz dbałość o wszystkie urządzenia,
pomoce dydaktyczne i eksponaty.
10. Nadleśnictwo Potrzebowice nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wypadki powstałe na terenie Izby Edukacyjnej.
b) Zgubione rzeczy osobiste i wartościowe.
11. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń, zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo
uczestniczących należy bezzwłocznie zgłaszać do zarządcy.
12. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych.
13. Każda z osób przebywających na terenie Izby Edukacji Leśnej zobowiązana
jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób
działających w imieniu nadleśnictwa.
14. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje pracownik
nadleśnictwa w uzgodnieniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Potrzebowice.
15. Kontrolowanie i egzekwowanie postanowień regulaminu należy do pracowników Służby Leśnej
Nadleśnictwa Potrzebowice.
16. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie
obowiązującego ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
Wszelkie uwagi użytkowników o Izbie Edukacji Leśnej proszę zgłaszać do biura Nadleśnictwa
Potrzebowice pod nr tel. 67 256 25 26 (e-mail: potrzebowice@pila.lasy.gov.pl).
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