Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 10/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie z dnia 15 marca 2021r.

REGULAMIN MIEJSC ODPOCZYNKU
1. Regulamin miejsca odpoczynku określa warunki korzystania z miejsc odpoczynku
zarządzanych przez Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie.
2. Każda osoba korzystająca z miejsca odpoczynku wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Miejsce odpoczynku jest dostępne bezpłatnie we wszystkie dni w roku.
4. Miejsce odpoczynku nie jest strzeżone. Ryzyko wynikające z utraty przedmiotów
pozostawionych w miejscu odpoczynku, ponosi wyłącznie osoba z niego korzystająca.
5. Każda z osób korzystających z miejsca odpoczynku, zobowiązana jest do
podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
6. Osobom korzystającym z miejsca odpoczynku zabrania się:
a. zaśmiecania terenu;
b. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci
znajdujących

się na miejscu odpoczynku;

c. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody
właściwego

Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów;

d. puszczania luzem zwierząt domowych;
e. rozstawiania namiotów i biwakowania;
f. uszkadzania infrastruktury turystycznej i tablic edukacyjnych;
g. korzystania z miejsca odpoczynku i jego wyposażenia w inny sposób niż
zgodnie z jego przeznaczeniem.
7. W miejscu odpoczynku zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego
ognia, za wyjątkiem obiektów posiadających wyznaczone paleniska.
8. Zabrania się korzystania z miejsc odpoczynku osobom będącym pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających.

9. Podczas korzystania z miejsc odpoczynku zabrania się zachowań zagrażających
bezpieczeństwu publicznemu oraz agresywnych, niezgodnych z przyjętymi normami
społecznymi. W przypadku stwierdzenia zaistnienia takich sytuacji – Nadleśnictwo
zarządzające miejscem odpoczynku uprawnione będzie do podejmowania wszelkich
działań zmierzających do ich minimalizacji bądź wykluczenia.
10. Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Wypadki powstałe w miejscach odpoczynku oraz choroby nabyte na skutek
korzystania z nich (np. choroby odkleszczowe),
b. Zgubione rzeczy osobiste i wartościowe,
c. Uszkodzenia mechaniczne sprzętu tj. rowerów, kijków, odzieży itp.,
d. Szkody osobowe dotyczące biorących udział i korzystających z miejsca
odpoczynku.
11. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu odpoczynku prosimy zgłaszać do biura
Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie tel. 95 763 10 60 lub strzelce@szczecin.lasy.gov.pl.
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