Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 21/20
Nadleśniczego Nadleśnictwa Poddębice
z dnia 2 lipca 2020 r.

Regulamin korzystania z obiektów edukacyjnych Nadleśnictwa Poddębice
I.

Zasady ogólne
1. Regulamin dotyczy zasad korzystania z poniższych obiektów edukacyjnych:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Sala edukacyjna Rodrysin
Ogródek dydaktyczny przy Osadzie Rodrysin
Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna Gostków
Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna Jamno
Punkt edukacyjny Mianów
Punkt edukacyjny Zygry

2. Obiekty edukacyjne są miejscami przeznaczonymi do edukacji leśnej
i wypoczynku, dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Obiekty otwarte są codziennie, w każdy dzień roku. Sala edukacyjna otwarta
jest jedynie na czas prowadzenia zajęć edukacyjnych.
4. Korzystanie z obiektów na cele edukacyjne jest bezpłatne.
II.

Zasady udostępniania obiektów

1. Użytkownicy mogą samodzielnie korzystać z obiektów edukacyjnych
nadleśnictwa bądź wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez pracownika
nadleśnictwa.
2. Dzieci i młodzież do 18. roku życia, mogą przebywać na terenie obiektów jedynie
pod opieką nauczyciela, rodzica bądź innego dorosłego opiekuna ponoszącego
pełną odpowiedzialność za dziecko.
3. Celem przeprowadzenia zajęć przez pracownika nadleśnictwa należy złożyć
wniosek będący załącznikiem do regulaminu.
4. W przypadku nakładania się zgłoszeń nadleśnictwo zaproponuje kolejnemu
zgłaszającemu inny termin lub odmówi realizacji zajęć.
5. Samodzielne, indywidualne, korzystanie ze ścieżek edukacyjnych nie wymaga
zgłoszenia do nadleśnictwa.
6. Grupy mogą również samodzielnie (bez pracownika nadleśnictwa) korzystać ze
ścieżek i punktów edukacyjnych. W takiej sytuacji wymagane jest
poinformowanie (ustne, e-mail, itp.) nadleśnictwa o terminie, miejscu
i liczebności grupy.
7. Poruszanie się po ścieżkach edukacyjnych dozwolone jest jedynie pieszo lub
pojazdem bezsilnikowym.
III.

Zasady bezpieczeństwa

1. Obiekty i ich wyposażenie należy traktować zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Las może stanowić źródło różnorakich zagrożeń (teren ogólnie dostępny, żywe
organizmy, warunki atmosferyczne, ukształtowanie terenu, obiekty turystyczne,
miejsce pracy, tereny łowieckie, itp.).

3. Suche gałęzie, owocniki grzybów na pniach drzew, dziuple świadczą
o osłabieniu drzew. Są one zamarłe lub zamierające i mogą się w każdym
momencie złamać bądź przewrócić.
4. Należy unikać wychodzenia do lasu w trakcie silnych wiatrów, opadów
atmosferycznych i burz. Jeśli podczas spaceru w lesie pojawi się burza, nie
należy chronić się pod najwyższymi drzewami i, jeśli to możliwe, oddalić się
w miejsce bezpieczne (pole, łąka).
5. Użytkownicy korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność i odpowiadają
materialnie za wyrządzone szkody.
6. Użytkownicy przestrzegają przepisów prawa, w tym w szczególności:
a.
b.
c.
d.
e.

Spacer z psem tylko na smyczy lub otoku
Zakaz używania otwartego ognia
Zakaz poruszania się pojazdami silnikowymi
Zakaz hałasowania i płoszenia zwierząt, niszczenia gniazd, nor, itp.
Zakaz niszczenia roślin, rozkopywania runa leśnego

7. W przypadku pożaru należy niezwłocznie powiadomić Straż Pożarną 998, 112
oraz nadleśnictwo (43) 678 29 75, Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny
nadleśnictwa 538 196 959.
8. Zauważone przez użytkowników uszkodzenia urządzeń, nieprawidłowości,
zagrożenia mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo korzystających z
obiektów edukacyjnych należy zgłosić miejscowemu leśniczemu lub do biura
nadleśnictwa tel. (43) 678 29 75 (poddebice@lodz.lasy.gov.pl ).
IV.

Zasady końcowe

1. Użytkownicy obiektów edukacyjnych zobowiązani są do stosowania się do
wskazań i poleceń pracownika nadleśnictwa.
2. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektów nadleśnictwo nie ponosi
odpowiedzialności.
3. Nadlesnictwo Poddębice nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe
z powodu nie przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także za
następstwa i skutki nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzenia losowe w trakcie
pobytu na terenie obiektów edukacyjnych.
Rodrysin, 2 lipca 2020 r.
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Nadleśnictwa Poddębice
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