Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia nr 28 z dn. 23.06.2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSCA WYPOCZYNKU
1. Regulamin korzystania z miejsca wypoczynku określa warunki korzystania z wiat wraz z
towarzyszącą im infrastrukturą znajdujących się na przystankach ścieżek edukacyjnoprzyrodniczych „Dolina Pięciu Jezior” oraz „Polodowcowa kraina Drawy i Dębnicy”, a także
przy MPP Czarnkowie, zarządzanych przez Nadleśnictwo Połczyn, ul.Szczecinecka 12,
78-320 Połczyn-Zdrój.
2. Każda osoba korzystająca z obiektu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Obiekt jest dostępny we wszystkie dni w roku, korzystanie z niego jest bezpłatne.
4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektu tylko pod opieką rodziców lub prawnego
opiekuna.
5. Wiaty jako miejsce
zorganizowanym.
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6. Korzystanie z wiat przez grupy zorganizowane należy zgłosić do Nadleśnictwa.
7. Korzystający z wiaty zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony
przeciwpożarowej, wynikających m.in. z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 961 z późn.zm.).
8. Każda z osób korzystających z obiektu, zobowiązana jest do podporządkowania się
poleceniom pracowników Służby Leśnej.
9. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie obiektu.
10. Zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu i innych środków odurzających, a także
palenie papierosów i innych wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.
11. Osobom korzystającym z obiektu zabrania się:
- zaśmiecania terenu;
- wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się przy
wiatach;
- pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dojazdów pożarowych;
- puszczania luzem zwierząt domowych ;
- rozstawiania namiotów;
- korzystania z obiektu w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem.

12. Należy korzystać z wyposażenia obiektu (wiaty, ławki, ławostoły, elementy edukacyjne,
tablice, podest) w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Korzystający z obiektu ponoszą
odpowiedzialność materialną za szkody powstałe podczas pobytu. Za osoby niepełnoletnie
odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
13. Wszelkie uwagi użytkowników o obiekcie, zauważone uszkodzenia czy nieprawidłowości
proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura nadleśnictwa tel. …
14. Telefon alarmowy – 112
15. Współrzędne geograficzne tego miejsca -

