Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 10/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie z dnia 15 marca 2021r.

Regulamin korzystania z miejsc biwakowania MB Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie
1. Miejsca biwakowania zarządzane są przez: Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie, Aleja
Piastów

11B,

66-500

Strzelce

Krajeńskie

tel.

58

58

85

323,

e-mail:

strzelce@szczecin.lasy.gov.pl
2. Regulamin określa warunki korzystania z MB Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie
położonych:
-

leśnictwo Chomętowo, oddział 70-l-00, MB okresowo dzierżawione

-

leśnictwo Chomętowo, oddział 61-c-00, MB okresowo dzierżawione

-

leśnictwo Buszów, oddział 24-h-00.

3. Każda osoba korzystająca z MB wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
4. Miejsca biwakowe dostępne są odpłatnie dla we wszystkie dni w roku.
5. Odpłatność za korzystanie z MB określa decyzja w sprawie opłat za
korzystanie z obiektów zagospodarowania turystycznego oraz edukacyjnego
Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie, dostępna na stronie internetowej pod
adresem: https://strzelcekrajenskie.szczecin.lasy.gov.pl/turystyka.
6. Miejsca biwakowe nie są strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub
utraty mienia ponosi wyłącznie osoba korzystająca z obiektu.
7. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy
zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h,
a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.).
8. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju obowiązują zasady
i przepisy określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 450 ze zm.).
9. Każda z osób korzystających z miejsca biwakowania, zobowiązana jest do
podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

10. Osobom korzystającym z MB zabrania się:
-

zaśmiecania terenu,

-

rozpalania ogniska poza miejscem do tego wyznaczonym,

-

wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmiecie
znajdujących się na terenie MB,

-

dewastowania urządzeń turystycznych,

-

niszczenia drzew, krzewów, grzybów oraz innej roślinności,

-

pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych,

-

pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z MB innym
użytkownikom,

-

wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną
pojazdu,

-

mycia, sprzątania pojazdów,

-

prowadzenie działalności usługowej lub handlowej bez zgody Nadleśniczego
Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie,

-

puszczania luzem zwierząt domowych.

10. Należy korzystać z wyposażenia MB w sposób zgodny z przeznaczeniem.
11.Osoby korzystające zobowiązane są do utrzymania porządku na terenie miejsca
biwakowania jak i terenach przyległych.
12. Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe w wyniku nagłych zdarzeń wywołanych zjawiskami atmosferycznymi, bądź
też w wyniku pożaru lub działalności dzikiej zwierzyny.
13.0sobom korzystającym z miejsc biwakowania nakazuje się sprzątanie po
zwierzętach domowych. Udostępniający obiekt zastrzega sobie prawo możliwości
czasowego zamykania obiektu dla zwierząt domowych, np. w okresie gniazdowania
czy rozrodu zwierząt leśnych.

14. W obrębie MB mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia na leży
niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
15. Wszelkie uwagi w zakresie korzystania z miejsca do palenia ogniska oraz
w przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzeń można zgłosić w biurze Nadleśnictwa
Strzelce

Krajeńskie

pod

nr

tel.

95

763

10

60

lub

na

adres

email:

strzelce@szczecin.lasv.gov.pl
16. W przypadku wystąpienia zagrożenia rozprzestrzenienia się ognia w sposób
niekontrolowany należy niezwłocznie powiadomić straż pożarną na nr telefonu
alarmowego 998 lub Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie pod nr tel. 95 763 10 60.

Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie
Aleja Piastów 11B
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95 763 10 60
e-mail:strzelce@szczecin.lasy.gov.pl
Telefony Alarmowe:
-

Telefon Ratunkowy

112

-

Policja

997

-

Straż Pożarna

998

-

Pogotowie Ratunkowe

999

