Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 26 z dnia 17.12.2019 r., w sprawie
korzystania z obiektu edukacyjnego „Uroczysko” na terenie
leśnictwa Zwierzyniec

REGULAMIN
korzystania z obiektu edukacyjnego „Uroczysko” położonego na terenie leśnictwa
Zwierzyniec
1. W skład obiektu edukacyjnego „Uroczysko” wchodzą: budynek edukacyjny oraz
ścieżka edukacyjno-przyrodnicza.
2. Obiekt edukacyjny „Uroczysko” jest miejscem przeznaczonym do edukacji leśnej i
wypoczynku, dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Wejście na teren obiektu jest bezpłatne.
4. Ścieżka i jej elementy powinny być wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem.
5. Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie możliwe jest tylko pod opieką
osoby dorosłej ponoszącej pełną odpowiedzialność za dziecko.
6. W przypadku grup zorganizowanych zajęcia edukacyjne możliwe są po uprzednim
pisemnym zgłoszeniu chęci uczestnictwa na karcie zgłoszeniowej zgodnie z
Zarządzeniem nr 21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik z dnia 22.08.2018 r.
7. Na terenie obiektu edukacyjnego „Uroczysko” 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)
8. Na terenie obiektu obowiązują zakazy:
a) spożywania napojów alkoholowych, innych używek oraz palenia papierosów,
b) niszczenia infrastruktury turystycznej, tablic edukacyjnych, gier, eksponatów,
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).

9. Nadleśnictwo Kraśnik nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas
korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność i
odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
10. Nadleśnictwo Kraśnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
terenie obiektu.
11. Osoby korzystające z obiektu 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.
12. Osoby korzystające z obiektu, zobowiązane są podporządkować się poleceniom
pracowników Służby Leśnej oraz innych służb mundurowych i ratowniczych,
zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
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