Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 21/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska
z dnia 14.07.2020 r.
Regulamin Wiaty Edukacyjnej „Hubertówka”
1.

Regulamin określa warunki korzystania z Wiaty Edukacyjnej „Hubertówka”
zarządzanej przez Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.

2.

Każda osoba korzystająca z wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3.

Wiata jest dostępna we wszystkie dni w roku, od świtu do zmierzchu.

4.

Każdy użytkownik dorosły korzysta z wiaty na własną odpowiedzialność,
a dzieci- na odpowiedzialność opiekuna.

5.

Każda z osób korzystających z wiaty zobowiązana jest do podporządkowania
się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających
w imieniu Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska.

6.

Osoby korzystające z wiaty zobowiązane są do zachowania porządku na
terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami
w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą
powodować płoszenie zwierząt.

7.

Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem
oraz obowiązek sprzątania po nich.

8.

Palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych,
z zachowaniem szczególnej ostrożności.

9.

Osobom korzystającym z wiaty zabrania się:
 zaśmiecania terenu,
 niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin,
 niszczenia urządzeń i obiektów turystycznych oraz znaków i tablic,
 hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych,
 puszczania luzem zwierząt domowych,
 korzystania z otwartego płomienia poza miejscem ogniska,
 spożywania alkoholu,
 korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 wchodzenia na dachy i elementy konstrukcji obiektów,
 wyrzucania odpadów domowych, komunalnych i innych do koszy na
śmieci znajdujących się przy wiacie,
 prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody
właściwego nadleśniczego oraz innych organów,
 rozstawiania namiotów.
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10.

Należy korzystać
przeznaczeniem.

z

wyposażenia

11.

W obrębie obiektu mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia
należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.

12.

Osobom korzystającym z wiaty nakazuje się sprzątanie po zwierzętach
domowych.

13.

Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego
poinformowania jednostki Straży Pożarnej.

14.

Wszelkie uwagi użytkowników dotyczące wiaty proszę zgłaszać do biura
Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska tel. 14 642 21 01, e-mail:
dabrowatar@krakow.lasy.gov.pl.

wiaty

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska
33-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. Szarwarska 1
tel. 14 642 21 01; 14 642 21 02; 14 642 00 01
fax. 14 642 42 33
e-mail: dabrowatar@krakow.lasy.gov.pl

Telefony Alarmowe:
• Telefon Ratunkowy 112
• Policja 997
• Straż Pożarna 998
• Pogotowie Ratunkowe 999

w sposób

zgodny

z

jego

