REGULAMIN ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ
1) Regulamin określa warunki korzystania ze ścieżki edukacyjnej znajdującej
się na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Parciaki.
2) Każda

osoba

korzystająca

ze

ścieżki

edukacyjnej

wyraża

zgodę

na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3) Korzystanie ze ścieżki edukacyjnej odbywa się dobrowolnie i na własną
odpowiedzialność.
4) Należy korzystać z infrastruktury i wyposażenia ścieżki edukacyjnej w sposób
zgodny z ich przeznaczeniem.
5) Dzieci mogą przebywać na terenie ścieżki edukacyjnej wyłącznie pod opieką
rodziców bądź opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
6) Opiekunowie zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i osób dorosłych
są odpowiedzialni za respektowanie postanowień niniejszego regulaminu przez
swoich podopiecznych.
7) W trakcie przebywania grup zorganizowanych, należy stosować się do uwag
i poleceń przewodnika lub opiekuna.
8) W

przypadku

grup

zorganizowanych,

osoba

odpowiedzialna

za

grupę,

zobowiązana jest do:
a) zapoznania uczestników z niniejszym regulaminem,
b) przebywania z uczestnikami w czasie pobytu grupy na terenie obiektu,
c) powiadomienia uczestników o zagrożeniach wynikających z przebywania na
terenach leśnych,
d) poinformowania o zasadach bezpiecznego poruszania na terenach leśnych,
e) poinformowania o obowiązku posiadania odpowiedniego obuwia oraz odzieży
mającej wpływ na bezpieczne korzystanie z obiektu,
f) zapewnienia środków pierwszej pomocy przedmedycznej,
9) Za wszelkie umyślnie wyrządzone uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń małej
architektury, elementów infrastruktury edukacyjnej oraz pomocy dydaktycznych,
pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej
prawni opiekunowie.
10) Ścieżki edukacyjne dostępne są we wszystkie dni w roku, za wyjątkiem sytuacji
kiedy wprowadzony zostaje okresowy zakaz wstępu do lasu na podstawie art. 26

ust. 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U.
z 2017, 788 z późn. zm.).
11) Ścieżki edukacyjne nie są strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia
pozostawionych przedmiotów lub ich utraty na terenie obiektu ponosi osoba
korzystająca z obiektu.
12) Każda osoba korzystająca ze ścieżki edukacyjnej zobowiązana jest do
podporządkowania się poleceniom pracowników służby leśnej.
13) Osobom korzystającym ze ścieżki edukacyjnej zabrania się:
a) zaśmiecania terenu,
b) wyrzucania odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych
do koszy na śmieci znajdujących się na terenie obiektu,
c) prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez zgody Nadleśniczego
Nadleśnictwa Parciaki,
d) puszczania luzem zwierząt domowych,
e) rozstawiania namiotów,
f) rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie obiektu
w miejscach niewyznaczonych.
14) W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, odwiedzający
powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić ścieżkę edukacyjną.
15) W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa oraz niezastosowania się do
postanowień niniejszego regulaminu, pracownik służby leśnej ma prawo wezwać
użytkowników do opuszczenia obiektu.
16) Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i negatywne zdarzenia,
które mogą zaistnieć w przypadku nieostrożności korzystającego ze ścieżki
edukacyjnej lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
17) Wszelkie uwagi użytkowników dotyczące obiektu proszę zgłaszać do biura
nadleśnictwa: tel. 29 751 83 76, (e-mail:parciaki@olsztyn.lasy.gov.pl)

