Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 29/2020 z 29.06.2020 r., w sprawie udostępniania społeczeństwu infrastruktury edukacyjnej na
cele turystyczne

REGULAMIN
korzystania ze ścieżki edukacyjnej „Kleniewo”

§1
1. Korzystający ze ścieżki zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszymi
zasadami oraz do ich przestrzegania.
2. Ścieżka edukacyjna „Kleniewo” w skład której wchodzi infrastruktura w postaci
wiaty, tablic edukacyjnych, pomostu widokowego oraz kładki jest miejscem
przeznaczonym do edukacji leśnej i wypoczynku, dzieci, młodzieży i dorosłych.
§2
1. Zabrania się niszczenia lub używania infrastruktury i wyposażenia wiaty
edukacyjnej w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
2. Przebywający pod wiatą zobowiązani są do kulturalnego zachowania,
niezagrażającego bezpieczeństwu ludzi, zwierząt oraz infrastruktury
obiektu.
3. Korzystające z wiaty zobowiązani są do utrzymania ładu i porządku
w trakcie pobytu.
4. Korzystający z wiaty ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe
podczas pobytu.
5. Korzystający z wiaty zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania
zasad ochrony przeciwpożarowej.
6. Nadleśnictwo Kraśnik nie zaleca przebywania pod wiatą w czasie burz i
silnych wiatrów i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich skutki –
decyzję o pozostaniu pod wiatą podczas złych warunków atmosferycznych
korzystający podejmują na własną odpowiedzialność.
7. Wszelkie nieprawidłowości mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz
wszelkie dostrzeżone uszkodzenia infrastruktury, nieporządek lub inne
nieprawidłowości należy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Kraśnik pod nr tel.:
81 825 20 41
§3
1. Osoby korzystające ze ścieżki „Kleniewo” winny poruszać się z jej
oznakowaniem, przebiegiem i kierunkiem.
2. Wjazd pojazdem silnikowym dozwolony jest wyłącznie w zakresie określonym
w obowiązujących przepisach prawa. Osoby korzystające ze ścieżki winny
uwzględnić w/w dopuszczalność ruchu pojazdów silnikowych.

3. W czasie burz i silnych wiatrów odwiedzjący ścieżkę powinni dla własnego
bezpieczeństwa opuścić ścieżkę i wiatę edukacyjną oraz udać się w bezpieczne
miejsce.
4. Rozpalenie ogniska na ścieżce edukacyjnej „Kleniewo” dozwolone jest
wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym z zachowaniem należytych zasad
ochrony przeciwpożarowej i po uzyskaniu zgodny od Nadleśniczego
Nadleśnictwa Kraśnik.
Obowiązuje całkowite wygaszenia ognia przed
opuszczeniem terenu ścieżki.
5. Korzystanie z ognia musi odbywać się pod nadzorem osoby pełnoletniej .
6. Zabrania się pozostawienia paleniska bez nadzoru.
§4
1. Osoby korzystające ze ścieżki i znajdującej się na niej infrastruktury
zobowiązane są do przestrzegania znaków zakazu wstępu, w związku
z prowadzonymi okresowo pracami leśnymi lub z okresowym zakazem wstępu
do lasu związanym z zagrożeniem p-poż.
2. Osoby korzystające ze ścieżki i infrastruktury turystycznej zobowiązane są do
przestrzegania zasad i wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
§5
Osoby korzystające ze ścieżki i infrastruktury turystycznej, zobowiązane są
podporządkować się poleceniom pracowników Służby Leśnej oraz innych służb
mundurowych i ratowniczych, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
§6
1. Na terenie ścieżki edukacyjnej „Kleniewo” mogą wystąpić zagrożenia
wynikające z:
a) warunków terenowych,
b) zmiennych warunków atmosferycznych,
c) uszkodzeń drzewostanów spowodowanych klęskami biotycznymi i
abiotycznymi
d) upadkiem przedmiotów z wysokości (np. gałęzi)
e) ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne ( np. kleszcze)
§7
1. Na terenie ścieżki edukacyjnej „Kleniewo” obowiązują zakazy:
a) spożywania napojów alkoholowych, innych używek oraz palenia
papierosów,
b) niszczenia infrastruktury turystycznej: wiaty, tablic edukacyjnych
c) zaśmiecania,

d) niszczenia zieleni, w tym zrywania roślin chronionych, uszkadzania drzew i
krzewów,
e) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt,
f) przebywania z psami bez otoku,
g) kąpieli i eksploracji zbiornika wodnego ,
h) rozniecania ognia poza miejscem wyznaczonym i bez uzgodnienia z
pracownikiem nadleśnictwa,
i) stosowania środków chemicznych (poza repelentami odstraszającymi
owady i pajęczaki).
§8
Nadleśnictwo Kraśnik nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas
korzystania ze ścieżki i elementów infrastruktury. Użytkownicy korzystają z niej na
własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
§9
Nadleśnictwo Kraśnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
terenie ścieżki edukacyjnej.

.

