Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 41 Nadleśniczego
Nadleśnictwa Bogdaniec

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIATY EDUKACYJNEJ
W NADLEŚNICTWIE BOGDANIEC
1. Właścicielem wiaty edukacyjnej jest Nadleśnictwo Bogdaniec.
2. Wiata, jako miejsce edukacji przyrodniczo-leśnej, a także miejsce spotkań
o charakterze sportowym lub turystyczno-edukacyjnym, służy placówkom
edukacyjnym,
oświatowo-wychowawczym,
grupom
zorganizowanym,
organizacjom
turystycznym,
sportowo-wychowawczym
oraz lokalnym
jednostkom samorządowym.
3. Korzystający z pobytu pod wiatą zobowiązany jest do zapoznania się
z niniejszym Regulaminem, jak również do przestrzegania jego postanowień.
4. Rezerwacji wiaty dokonuje się na warunkach i w sposób opisany
i przedstawiony w siedzibie nadleśnictwa, a także na stronie internetowej
Nadleśnictwa Bogdaniec: www.bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl;
5. Wiata udostępniana jest w godzinach 8.00-18.00. Korzystanie z wiaty po godz.
18.00 wymaga wcześniejszego uzgodnienia. Po godz. 22.00 obowiązuje cisza
nocna.
6. Organizatorem spotkania pod wiatą może być wyłącznie osoba pełnoletnia,
biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy.
7. Za osoby nieletnie przebywające na terenie wiaty odpowiedzialność przyjmują
ich opiekunowie.
8. Korzystający z wiaty zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad
ochrony przeciwpożarowej.
9. Dopuszcza się rozpalenie ognia wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
10. Korzystanie z ognia może się odbywać pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy
czym:
 rozpalający ogień zobowiązany jest przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu
do zachowania szczególnej ostrożności,
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 po zakończeniu pobytu pod wiatą, osoby tam przebywające zobowiązane
są do bezwzględnego sprawdzenia, czy używane palenisko skutecznie
wygaszono,
 w przypadku korzystania z paleniska zabrania się pozostawienia go bez
dozoru,
 zapewnienie materiałów do rozpalenia i utrzymywania ognia na palenisku
leży w gestii korzystających z paleniska (chyba, że ustalono inaczej).
11. Przebywającym pod wiatą, jak i w jej bliskim sąsiedztwie zabrania się
używania wulgarnego słownictwa, zachowywania się w sposób agresywny
i zagrażający bezpieczeństwu.
12. Korzystający z wiaty i przebywający w jej sąsiedztwie ponoszą pełną
odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania
z wiaty oraz za pozostawienie porządku po zakończeniu pobytu. W związku
z powyższym, w przypadku stwierdzenia zniszczeń, nieporządku oraz
innych nieprawidłowości, należy zgłosić je miejscowemu leśniczemu,
przed rozpoczęciem korzystania z wiaty.
13. Korzystający z wiaty ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe
podczas pobytu.
14. Przebywający na terenie obiektu maja obowiązek stosować się do poleceń
Służby Leśnej w tym miejscowego leśniczego.
15. Telefony alarmowe:
OGÓLNOEUROPEJSKI NUMER ALARMOWY - 112
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
STRAŻ POŻARNA – 998
POLICJA – 997
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