NADLEŚNICTWO KRUCZ
REGULAMIN KORZYSTANIA

Z WIAT EDUKACYJNYCH
W NADLEŚNICTWIE KRUCZ
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Regulamin korzystania z wiat edukacyjnych w Nadleśnictwie Krucz określa warunki korzystania z wiat na terenie
Nadleśnictwa Krucz:
a) wiaty edukacyjnej na ścieżce przyrodniczo-leśnej „Morena Czarnkowska”,
b) wiaty edukacyjnej na ścieżce przyrodniczo-leśnej „Z Biegiem Natury”,
c) wiat edukacyjnych przy siedzibie Nadleśnictwa Krucz.
Każda osoba korzystająca z wiat edukacyjnych wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje
się do jego przestrzegania.
Wiaty edukacyjne dostępne są we wszystkie dni w roku. W uzasadnionych przypadkach wstęp do wiat
edukacyjnych może zostać ograniczony, o czym nadleśnictwo poinformuje na stronie internetowej:
www.krucz.pila.lasy.gov.pl.
Wiaty edukacyjne są ogólnie dostępne dla wszystkich Użytkowników. Istnieją 2 warianty korzystania z wiat
edukacyjnych:
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 przebywających
w ramach wyjazdów szkolnych, przedszkolnych itp., podczas zajęć edukacyjnych.
Korzystający z wiaty edukacyjnej zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej,
wynikających ze stosownych przepisów.
Na terenie wiat edukacyjnych zabronione jest:
a) zaśmiecanie terenu,
b) puszczanie luzem zwierząt domowych,
c) palenie tytoniu,
d) niszczenie budowli i wyposażenia,
e) biwakowanie
f) zachowywanie się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub osób postronnych.
Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie wiat edukacyjnych odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie.
Osobom korzystającym z wiat edukacyjnych nakazuje się sprzątanie po zwierzętach domowych, za wyrządzone
szkody przez zwierzęta odpowiada właściciel.
Korzystający z wiaty edukacyjnej ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania
z wiaty oraz za szkody powstałe podczas pobytu.
Nadleśnictwo Krucz nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wypadki powstałe na terenie obiektu,
b) zgubione rzeczy osobiste i wartościowe.
Korzystający z wiaty edukacyjnej zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych.
Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego
ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
Kontrolowanie i egzekwowanie postanowień regulaminu należy do pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Krucz.
Wszelkie uwagi Użytkowników wiat edukacyjnych proszę zgłaszać do biura Nadleśnictwa Krucz pod nr tel.
67 255 18 25 w dni robocze w godz. od 7:00-15:00 lub e-mail: krucz@pila.lasy.gov.pl
Telefony alarmowe:
a) POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
b) STRAŻ POŻARNA 998 lub 112
c) POLICJA 997 lub 112
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