Zał. nr 4 do Zarządzenia nr 29/2020 z 29.06.2020 r., w sprawie udostępniania społeczeństwu infrastruktury edukacyjnej na
cele turystyczne

REGULAMIN
korzystania z wiaty edukacyjnej „Rudki”
§1
1. Korzystający z wiaty zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami
oraz do ich przestrzegania.
2. Wiata jest miejscem przeznaczonym do edukacji leśnej i wypoczynku, dzieci,
młodzieży i dorosłych; podlega również wynajęciu na cele komercyjne zgodnie
z Zarządzeniem nr 21/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik
z 22.08.2018r.
§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
8. Rozpalenie ogniska dozwolone jest wyłącznie w miejscu do tego
wyznaczonym z zachowaniem należytych zasad ochrony przeciwpożarowej
i po otrzymaniu pisemnej zgody od Nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik.
9. Korzystanie z ognia musi odbywać się pod nadzorem osoby pełnoletniej.
10. Zabrania się pozostawienia paleniska bez nadzoru.
11. Osoby korzystające z wiaty 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 wiaty zobowiązane są do przestrzegania zasad i
wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
13. Osoby korzystające z wiaty, zobowiązane są podporządkować się
poleceniom pracowników Służby Leśnej oraz innych służb mundurowych i
ratowniczych, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

§3
1. Na terenie wiaty obowiązują zakazy:
a) spożywania napojów alkoholowych, innych używek oraz palenia
papierosów,
b) zaśmiecania,
c) niszczenia zieleni, w tym zrywania roślin chronionych, uszkadzania drzew i
krzewów,
d) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt,
e) przebywania z psami bez otoku,
f) rozniecania ognia poza miejscem wyznaczonym i bez uzgodnienia z
pracownikiem nadleśnictwa,
g) stosowania środków chemicznych (poza repelentami odstraszającymi
owady i pajęczaki).
§4
Nadleśnictwo Kraśnik nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas
korzystania z wiaty. Użytkownicy korzystają z niej na własną odpowiedzialność i
odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
§5
Nadleśnictwo Kraśnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
terenie wiaty edukacyjnej.
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