REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ „BRZEZINY- SZAST”
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. Leśna ścieżka dydaktyczna jest miejscem przeznaczonym do edukacji leśnej i
wypoczynku, dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Wejście na teren obiektu jest bezpłatne
6. Ścieżka i jej elementy powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
7. Korzystanie dzieci i młodzieży z obiektu jest możliwe tylko pod opieką osoby dorosłej.
8. W przypadku grup zorganizowanych termin wizyty należy uzgadniać z Nadleśnictwem Pisz
9. Trasa ścieżki jak i przyległe do niej tereny mogą stanowić źródło różnorakich zagrożeń
(teren ogólnie dostępny, żywe organizmy, ukształtowanie terenu, warunki atmosferyczne,
obiekty rekreacji i edukacji, miejsce pracy itp.)
10. Na ścieżce możemy poruszać się pieszo lub rowerem. Pod żadnym pozorem nie możesz
wjechać do lasu pojazdem silnikowym.
11. Nadleśnictwo Pisz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania
z obiektu. Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialności i odpowiadają
materialnie za wyrządzone szkody.
12. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń, nieprawidłowości, zagrożenia mające
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo uczestnika ścieżki dydaktycznej jest zobowiązany
do poinformowania miejscowego leśniczego lub do biura nadleśnictwa tel. 87 424 15 00
(pisz@bialystok.lasy.gov.pl)
13. Zabrania się:
- niszczenia infrastruktury, tablic tematycznych, eksponatów,
- zaśmiecania terenu
- niszczenia zieleni na placu oraz powierzchni leśnej, w tym zrywania roślin chronionych
oraz celowego niszczenia drzew i krzewów
- chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, gniazd
- przebywania z psami bez otoku
- hałasowania
- biwakowania
- rozniecanie ognia poza miejscem do tego wyznaczonym i bez uzgodnienia z
pracownikiem nadleśnictwa
- wykorzystywanie eksponatów i tablic tematycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem
- poruszanie się po ścieżce i obiektach do niej przyległych pojazdami silnikowymi
14. Nadleśnictwo Pisz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania
z obiektu. Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialności i odpowiadają
materialnie za wyrządzone szkody.
15. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń, nieprawidłowości, zagrożenia mające
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo uczestnika ścieżki dydaktycznej jest zobowiązany
do poinformowania miejscowego leśniczego lub do biura nadleśnictwa tel. 87 424 15 00
(pisz@bialystok.lasy.gov.pl).
16. Telefony alarmowe:
- POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
- STRAŻ POŻARNA 998 lub 112

- POLICJA 997 lub 112
- STRAŻ LEŚNA 607 101 998, 691 201 086, 691 250 666

