REGULAMIN WIATY LEŚNEGO CENTRUM EKOLOGICZNEGO W DANKOWIE
1.

Regulamin obiektu dydaktycznego - wiaty Leśnego Centrum Ekologicznego w Dankowie
warunki korzystania z tegoż obiektu zarządzanego przez Nadleśnictwo Strzelce Kraj.

określa

2.

Każda osoba korzystająca z wiaty Leśnego Centrum Ekologicznego w Dankowie wyraża zgodę
na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3.

Obiekt dostępny jest sezonowo od kwietnia do listopada. W uzasadnionych przypadkach dostępność
może zostać ograniczona, o czym nadleśnictwo poinformuje na stronie internetowej
www.strzelcekrajenskie.szczecin.lasy.gov.pl.

4.

Wiata Leśnego Centrum Ekologicznego pełni funkcję Izby leśnej i służy do celów edukacji
przyrodniczo-leśnej jednostki. Możliwe jest udostępnienie obiektu w formie odpłatnej grupom
zorganizowanym, które nie korzystają z oferty edukacyjnej nadleśnictwa. W takim przypadku
organizatorem odpoczynku w obiekcie może być wyłącznie osoba pełnoletnia biorąca
odpowiedzialność za pozostałych członków grupy. Wysokość odpłatności reguluje odpowiednia
Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie dostępna w siedzibie nadleśnictwa oraz
na stronie internetowej jednostki.

5.

Osoby korzystające z wiaty zobowiązane są do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej,
wynikających ze stosownych przepisów, m.in.: z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719).

6.

W czasie korzystania z obiektu dopuszcza się rozpalanie ognia w miejscu do tego przeznaczonym
( tj. palenisko z rusztem) przy czym:
a) Rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy jego
rozniecaniu i utrzymywaniu;
b) Do utrzymywania ognia używać należy tylko przygotowanego surowca opałowego
dostępnego w tzw. drewutni lub węgla, bądź brykietu drzewnego;
c) W trakcie korzystania z paleniska zabrania się pozostawianie ognia bez nadzoru;
d) Po zakończeniu pobytu w obiekcie, osoby, które korzystały z paleniska, grilla zobowiązane
są do jego pełnego zagaszenia.

7.

Wewnątrz obiektu zabronione jest :
- palenie wyrobów tytoniowych oraz używanie papierosów elektronicznych;
- niszczenie obiektu lub wyposażenia;
- użytkowanie wyposażenia obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
- używania wulgarnego słownictwa, zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający
bezpieczeństwu.

8.

Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie obiektu odpowiedzialność przyjmują ich
opiekunowie.

9.

Korzystający z obiektu ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania
z wiaty oraz za szkody powstałe podczas pobytu, a także za pozostawienie porządku po zakończeniu
pobytu. W związku z tym, w przypadku stwierdzenia zniszczeń, nieporządku oraz innych
nieprawidłowości należy zgłosić je przedstawicielom nadleśnictwa przed rozpoczęciem wypoczynku
w obiekcie.

10. Wszelkie odpady wytworzone w czasie korzystania z wiaty należy zabrać ze sobą lub zostawić
w odpowiednich koszach/workach segregując je zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji
odpadów komunalnych.
11. Każda z osób korzystających z wiaty Leśnego Centrum Ekologicznego zobowiązana jest do
podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających
w imieniu nadleśnictwa.
12. Wszelkie uwagi użytkowników prosimy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie tel.: 95 763 1060, e-mail: strzelce@szczecin.lasy.gov.pl .

Telefony alarmowe:
• POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
• STRAŻ POŻARNA 998 lub 112
• POLICJA 997 lub 112

