Nadleśnictwo Potrzebowice
REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIATY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ W NADLEŚNICTWIE POTRZEBOWICE
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Regulamin korzystania z wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Nadleśnictwa Potrzebowice określa warunki korzystania
z wiaty turystyczno-rekreacyjnej zarządzanej przez Nadleśnictwo Potrzebowice.
Każda osoba korzystająca z wiaty turystyczno-rekreacyjnej wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje
się do jego przestrzegania.
Wiata rekreacyjno-wypoczynkowa dostępna jest we wszystkie dni w roku. W uzasadnionych przypadkach wstęp do wiaty
turystyczno-rekreacyjnej może zostać ograniczony, o czym nadleśnictwo poinformuje na stronie internetowej:
www.potrzebowice.pila.lasy.gov.pl.
Wiata turystyczno-rekreacyjna jest ogólnie dostępna dla wszystkich Użytkowników.
Istnieją 3 warianty korzystania z obiektu:
a) nieodpłatny bez rezerwacji: w ramach swobodnego pobytu indywidualnego oraz grupowego, (wariant niedostępny
w przypadku wcześniejszej rezerwacji obiektu).
b) nieodpłatny z rezerwacją: na wniosek placówki edukacyjnej - dotyczy dzieci i młodzieży (z publicznych, niekomercyjnych
placówek edukacyjnych) przebywających w ramach wyjazdów szkolnych, przedszkolnych itp., podczas zajęć edukacyjnych.
c) odpłatny z rezerwacją: dla wszystkich imprez zorganizowanych na wniosek, z wcześniejszym uzgodnieniem terminu
korzystania z wiaty pod nr tel. 67 256 25 26. Cena według cennika (na stronie www i w biurze Nadleśnictwa).
Korzystający z obiektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających ze stosownych
przepisów.
Dopuszcza się rozpalanie ognia w wyznaczonym do tego miejscu tylko podczas rezerwacji wiaty lub wcześniejszym
uzgodnieniu pod nr tel. 67 256 25 26, przy czym:
a) Rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu,
b) Po zakończeniu pobytu w obiekcie osoby, które korzystały z grilla lub miejsca na ognisko zobowiązane
są do jego zagaszenia.
c) W trakcie korzystania z ogniska zabrania się pozostawiania ognia bez nadzoru.
Na terenie wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej zabronione jest:
a) Zaśmiecanie terenu,
b) Puszczanie luzem zwierząt domowych,
c) Palenie tytoniu,
d) Niszczenie budowli i wyposażenia,
e) Biwakowanie.
Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie obiektu odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie.
Osobom korzystającym z wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej nakazuje się sprzątanie po zwierzętach domowych, za wyrządzone
szkody przez zwierzęta odpowiada właściciel.
Przebywającym na terenie obiektu zabrania się używania wulgarnego słownictwa, zachowywania się w sposób
zagrażający bezpieczeństwu.
Korzystający z obiektu ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania z obiektu oraz za szkody
powstałe podczas pobytu. W związku z tym przed wejściem na teren obiektu należy zgłosić właścicielowi wszystkie stwierdzone
przypadki zniszczeń, nieporządku oraz inne nieprawidłowości.
Nadleśnictwo Potrzebowice nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wypadki powstałe na terenie obiektu.
b) Zgubione rzeczy osobiste i wartościowe.
Korzystający z obiektu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych.
Każda z osób przebywających na terenie Arboretum leśnego zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom
pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu nadleśnictwa.

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.
17. Wszelkie uwagi użytkowników wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej proszę zgłaszać do biura Nadleśnictwa Potrzebowice
pod nr tel. 67 256 25 26 (e-mail: potrzebowice@pila.lasy.gov.pl).
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