REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU EDUKACYJNEGO „ATRIUM”
1. Obiekt stanowi własność Skarbu Państwa będącego w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pisz z siedzibą w Piszu, ul.
Gdańska 24, 12-200 Pisz, tel. 87 424 15 00, e-mail: pisz@bialystok.lasy.gov.pl.
2. Każda osoba korzystająca z obiektu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane do podporządkowania się
poleceniom wydawanym przez pracowników Nadleśnictwa.
4. Obiekt jest integralną częścią Ośrodka Edukacji Leśnej „Pliszka” i służy do zajęć
edukacyjnych dla grup zorganizowanych w porozumieniu z Nadleśnictwem Pisz,
zgodnie z regulaminem uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na terenie
Nadleśnictwa Pisz z obszaru RDLP w Białymstoku dostępnym na stronie internetowej
Nadleśnictwa Pisz: www.pisz.bialystok.lasy.gov.pl.
5. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie obiektu odpowiedzialność przyjmują
ich opiekunowie.
6. Dopuszcza się palenie ognia wyłącznie w wyznaczonych i urządzonych do tego
miejscach.
7. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za dozorowanie ognia (od momentu
rozpalenia do ugaszenia), bezpieczeństwo uczestników oraz odpowiada za teren
przyległy przy czym:
a) rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności
przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu, wysokość płomienia nie może
przekraczać:
 ognisko 1 m.
b) po zakończeniu pobytu w obiekcie osoby, które korzystały z miejsc palenia
ognia zobowiązane są do skutecznego zgaszenia ogniska,
c) w trakcie korzystania z miejsc palenia ognia zabrania się pozostawiania ognia
bez nadzoru.
8. Osoby korzystające z obiektu i miejsc palenia ognia zobowiązane są do przestrzegania
zasad bezpieczeństwa pożarowego określonego w stosownych przepisach.
9. Wyznaczone miejsca do używania otwartego ognia mogą być czasowo wyłączone z
użytkowania ze względów bezpieczeństwa lub ochrony przeciwpożarowej.
10. Do palenia można używać tylko i wyłącznie drewna.
11. Korzystający z obiektu i miejsc palenia ognia zobowiązany jest do pozostawienia
miejsca w należytym porządku i czystości. Wszystkie odpady należy umieścić w
przygotowanych do tego pojemnikach.
12. Organizator wypoczynku zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnych szkód
wyrządzonych przez korzystających z całego obiektu i miejsc palenia ognia.
13. Niestosowanie się do przepisów ogólnych oraz postanowień niniejszego regulaminu
może skutkować w szczególności interwencją Straży Leśnej, Policji, a także
odpowiedzialnością karną.
14. Na terenie zabrania się:
a) wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Nadleśnictwa Pisz,
b) zaśmiecania i zanieczyszczania obiektu,
c) niszczenia budowli i wyposażenia obiektu, zieleni,
d) puszczania psów bez smyczy,
e) biwakowania,
f) zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu.
15. Nadleśnictwo Pisz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na terenie
obiektu i zgubione rzeczy osobiste i wartościowe.

16. Wszelkie wątpliwości w zakresie korzystania i funkcjonowania obiektu oraz
stwierdzone przed wejściem na teren obiektu uszkodzenia urządzeń, stwierdzone
przypadki zniszczeń, nieporządek oraz inne nieprawidłowości należy zgłosić w biurze
Nadleśnictwa Pisz pod numerem tel. 87 424 15 00.
17. W przypadku wystąpienia zagrożenia rozprzestrzenienia się ognia w sposób
niekontrolowany należy niezwłocznie powiadomić straż pożarną na tel. alarmowy 998
i Nadleśnictwo Pisz tel. 87 424 15 00.
18. Telefony alarmowe:
POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
STRAŻ POŻARNA 998 lub 112
POLICJA 997 lub 112

