załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 28/2020

REGULAMIN
Ścieżki Przyrodniczo – Leśnej „Nad Bukówką”

§ 1. Ogólne zasady korzystania

1. Ścieżka przyrodniczo-leśna „Nad Bukówką” zwana dalej „Ścieżką” jest otwarta
dla indywidualnych odwiedzających codziennie.
2. Grupy zorganizowane oprowadzane przez są przez pracowników
nadleśnictwa w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00.
3. Wstęp na ścieżkę jest bezpłatny.
4. Ścieżka jest terenem publicznym.
5. Dzieci do lat 13 przebywają na terenie ścieżki wyłącznie pod opieką osób
dorosłych.
6. Jazdę rowerem dopuszcza się tylko po drogach. Ścieżki i szlaki spacerowe
dostępne są wyłącznie dla osób poruszających się pieszo.
7. Psy na teren ścieżki można wprowadzać wyłącznie na smyczy. Opiekun psa
ponosi odpowiedzialność za psa i zachowanie czystości.
8. Na terenie Ścieżki zabronione jest:
a. niszczenie roślin lub ich części oraz grzybów,
b. chwytanie i płoszenie zwierząt,
c. niszczenie urządzeń, elementów małej architektury,
d. spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków odurzających,
e. hałasowanie,
f. śmiecenie,
g. przenoszenie ławek i innych elementów wyposażenia.
9. Osoby przebywające na ścieżce zobowiązane są do przestrzegania
wskazówek i uwag pracowników nadleśnictwa.
§ 2. Ogólne zasady odpowiedzialności
1. Osoby przebywające na terenie ścieżki ponoszą pełną
odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z ich winy lub osób
będących pod ich opieką.
2. Nadleśnictwo Trzcianka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
na terenie ścieżki.
3. Nadleśnictwo Trzcianka nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z
powodu nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także za
następstwa i skutki nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzenia losowe w

trakcie pobytu na terenie ścieżki wynikłe z przyczyn niezależnych od
Nadleśnictwa.

§ 3. Zajęcia edukacyjne
1. Na terenie ścieżki prowadzone są zajęcia edukacyjne dla grup
zorganizowanych, przez cały rok, w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00, po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w oparciu o podanie (załącznik nr 1 do
zarządzenia 28/2020), które dostępne na stronie internetowej
www.trzcianka.pila.lasy.gov.pl
2. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć edukacyjnych z
powodu:
a. nie stawienia się uczestników w ustalonym miejscu i czasie,
b. niedostosowania ubioru do warunków terenowych,
c. niewłaściwego zachowania uczestników zajęć,
d. wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych,
e. innych powodów niezależnych od organizatora.
§ 4. Bezpieczeństwo i zasady odpowiedzialności podczas zajęć edukacyjnych
1. Za bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad zwiedzania i dyscyplinę w grupie
zorganizowanej odpowiada opiekun grupy. Rola edukatora leśnego to
wyłącznie prowadzenie zajęć. Edukator nie może przejąć opieki nad dziećmi.
2. Przed przystąpieniem do zajęć, nauczyciel/opiekun grupy zobowiązany jest do
zapoznania się z regulaminem zajęć leśnych, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu, co potwierdza złożeniem podpisu.
3. Podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników nadleśnictwa
opiekunowie grup muszą być obecni przez cały czas trwania zajęć, dbając o
utrzymanie dyscypliny i bezpieczeństwo osób małoletnich oraz pomagając w
prowadzeniu zajęć.
4. Opiekun grupy osób małoletnich odpowiada w pełnym zakresie za szkody na
osobach i mieniu wyrządzone przez znajdujących się pod jego opieką
małoletnich, co potwierdza składając oświadczenie o zapoznaniu się z
postanowieniami niniejszego Regulaminu, przed przystąpieniem do zajęć.
5. Do obowiązków opiekuna grupy/organizatora pobytu na terenie ścieżki, które
powinny być dopełnione przed przystąpieniem do zajęć edukacyjnych należy:
a. uzyskanie zgody od prawnych opiekunów na wyjazd osób małoletnich,
b. poinformowanie osób małoletnich oraz ich rodziców o zagrożeniach
występujących w lesie,
c. zadbanie, aby ubiór grupy był swobodny, dostosowany do pogody i
warunków terenowych (np. spodnie z długimi nogawkami, nakrycie
głowy, buty o możliwie terenowym charakterze, ew. kurtka
przeciwdeszczowa).

