Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 10/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie z dnia 15 marca 2021r.

REGULAMIN OBOZOWISKA
1. Obozowisko jest terenem leśnym zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie Aleja Piastów 11 B,
66-500 Strzelce krajeńskie.
2. Obozowisko jest zlokalizowane na terenie Leśnictwa Chomętowo oddz. 70-j-00.
3. Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie nie jest organizatorem wypoczynku dzieci
i młodzieży w rozumieniu przepisów prawa.
4. Dzierżawcą obozowiska jest podmiot zewnętrzny.
5. Obozowisko to jest zlokalizowane pod adresem leśnym - oddział 70-j-00. Jeżeli
zaobserwuje Pan/Pani jakiekolwiek potencjalne niebezpieczne zdarzenie lub wypadek
proszę posługiwać się tym adresem lokalizacyjnym.
6. Obozowisko nie posiada specjalnych przystosowań i udogodnień celem organizacji
wypoczynku dzieci i młodzieży.
7. Nadleśnictwo nie odpowiada za mienie ruchome, które są przywiezione
i zgromadzone przez organizatorów i uczestników obozu wypoczynkowego dzieci
i młodzieży pozostawione na terenie obozowiska.
8. Za bezpieczeństwo (zdrowie i życie) uczestników obozu wypoczynkowego oraz
osób przebywających na terenie obozowiska odpowiada organizator obozu.
9. Jeżeli zauważył/a Pan/i jakiekolwiek potencjalnie niebezpieczne zdarzenia i sytuacje
związane z:
•

drzewami rosnącymi prosimy o niezwłoczny kontakt z Nadleśnictwem Strzelce
Krajeńskie,

•

urządzeniami prosimy o niezwłoczny kontakt z komendantem obozu i/lub
dzierżawcą obozowiska,

•

posługiwaniem

się

ogniem

w

lesie

prosimy

o

niezwłoczny

z Nadleśnictwem Strzelce Krajeńskie lub Strażą Pożarną.

kontakt

10. Dozwolony jest wjazd na teren obozowiska pojazdami tylko tymi, na które wydało
zezwolenie Nadleśnictwo.
11.

Podczas

odwiedzin

parkowanie

samochodów

dopuszczone

jest

tylko

w wyznaczonym miejscu przez Nadleśnictwo.
12. Szczegółowe zasady korzystania z obozowiska przez uczestników obozu,
obowiązki oraz zakazy reguluje odrębny regulamin

- Regulamin organizatora

obozowiska. Znajduje się on w centralnym miejscu obozowiska.
13. W regulaminie organizatora obozowiska muszą znaleźć się zapisy mówiące m.in.o:
I. zasadach korzystania z obozowiska np.:
• rozpalanie ogniska na terenie obozowiska wymaga każdorazowej zgody
nadleśnictwa.
• istnieje obowiązek zgłaszania do nadleśnictwa, PSP, Policji liczby osób
i pojazdów odwiedzających obozowiczów szczególnie, gdy będą nocowały
w lesie albo zakazać noclegów dla osób odwiedzających.
II. obowiązkach spoczywających na uczestnikach/organizatorach obozowiska np.:
• gdzie należy pozostawiać nieczystości stałe i płynne.
III. zakazach obowiązujących na terenie obozowiska np.:
• wyrzucania do lasu wszelkiego rodzaju nieczystości stałych i płynnych
w tym odpadów żywieniowych,
• kopania latryn,
• rozbijania namiotów poza wyznaczonym terenem obozowiska przez
uczestników obozu i osoby odwiedzające.
14. W sytuacji kryzysowej, nadzwyczajnej, wystąpienia gwałtownych zjawisk
atmosferycznych prosimy o niezwłoczny kontakt z powiatowym Centrum Zarządzania
Kryzysowego lub z Nadleśnictwem Strzelce Krajeńskie.

15. Korzystając z terenów leśnych należy bezwzględnie przestrzegać powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w tym m.in. ustawy o lasach z dnia 28 września 1991
r. (Dz.U z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.), szczególnie art. 26, 27 , 28, 29, 30 dotyczące
zasad udostępniania lasu.

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

