Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2020
z dnia 08.05.2020

Regulamin korzystania z obiektu turystyczno- edukacyjnego
„Uroczysko Drętowo”

1. Regulamin określa warunki korzystania z obiektu „Uroczysko Drętowo”,

zarządzanego

przez Nadleśnictwo Lębork z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 32, 84-300 Lębork.
2. Każda osoba korzystająca z obiektu turystyczno- edukacyjnego „Uroczysko Drętowo”
wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania
jego postanowień.
3. Rezerwacja i wydanie zgody na korzystanie z obiektu „Uroczysko Drętowo” odbywa się
poprzez wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie i uzgodnienie terminu w Nadleśnictwie Lębork:
- w celach edukacyjnych dla grup zorganizowanych – tel. 59-863-59-57
- w celach rekreacyjnych – tel. 59-863-59-52
4. Korzystanie z obiektu w celach edukacyjnych jest bezpłatne.
5. Za wynajem obiektu w celach rekreacyjnych pobierana jest opłata wg odrębnie ustalonego
cennika, po uprzednim spisaniu umowy najmu obiektu.
6. W ramach opłaty, o której mowa w ust. 5 Wynajmujący zapewnia:
•
•
•

•
•
•

udostępnienie 2 sal wyposażonych w stoły i ławy na ok. 50 osób
możliwość korzystania z miejsca na ognisko
drewno opałowe- max. 0,5 m3
użytkowanie energii elektrycznej
dostęp do urządzeń sanitarnych
uprzątnięcie obiektu po zakończeniu imprezy wraz z wywozem śmieci

7. Udostępniony teren nie jest objęty monitoringiem całodobowym wobec powyższego
Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za mienie utracone, skradzione, uszkodzone.
8.

Osoby korzystające z obiektu obowiązuje:
a. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (Nadleśnictwo Lębork nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieostrożnością korzystającego
oraz niewłaściwym użytkowaniem infrastruktury turystycznej);
b. przestrzeganie zasad zgodnego współżycia wszystkich osób korzystających
z obiektu;
c. przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych;
d. zachowanie czystości w trakcie pobytu na obiekcie, (własne odpady należy
pozostawić w koszach na śmieci lub kontenerze lub zabrać ze sobą);

e. zakaz niszczenia budowli oraz ich wyposażenia (Za wszelkie uszkodzenia
spowodowane w infrastrukturze będącej własnością Nadleśnictwa
odpowiedzialność ponosi osoba która szkodę wyrządziła lub jej
przedstawiciel ustawowy.);
f. dbałość o infrastrukturę turystyczną;
g. zakaz puszczania psów luzem;
h. zakaz niszczenia zieleni oraz płoszenia i zabijania zwierząt leśnych;
i. zakaz rozpalania ogniska w miejscu do tego nie wyznaczonym;
j. zatrzymywanie samochodów tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
9. Naruszenie powyższych postanowień uprawnia Nadleśnictwo do usunięcia naruszającego
postanowienia regulaminowe przy użyciu sił porządkowych w tym skierowania sprawy na
drogę postępowania sądowego.
10. Nadleśnictwo może wnieść dodatkowe obostrzenia dla uczestników korzystających z terenu
jeśli uzna to za konieczne dla realizacji celów bezpieczeństwa.
11. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków na osobie lub w
mieniu jakie mogą powstać u osób korzystających z gruntu leśnego oraz za szkody powstałe
na skutek pożaru lasu, wiatrołomów, wywrotów drzew oraz oddziaływania flory i fauny
leśnej.
12. Osoby, które pod swoją opieką posiadają psy zobowiązane są do posiadania aktualnego
świadectwa szczepień. Psy winny przebywać na uwięzi. Nieczystości zwierząt domowych
winny być usuwane niezwłocznie do pojemników posadowionych na udostępnionym
gruncie.
13. Osoby przebywające na udostępnionym terenie są zobowiązane do bezwzględnego
podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracowników Służby Leśnej lub
innym pracownikom nadleśnictwa jeśli wskazują one na powstałe naruszenia lub ich
działania służą bezpieczeństwu osób mienia i ochrony lasu.
14. Skargi i wnioski można składać pod adresem e-mail: lebork@gdansk.lasy.gov.pl
lub nr telefonu: 59-863-59-50.
15. W przypadku powstałego zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby
oraz Nadleśnictwo pod nr tel: 59-863-59-50.
16. Telefony alarmowe:
POGOTOWIE RATUNKOWE

999 lub 112

STRAŻ POŻARNA

998 lub 112

POLICJA

997 lub 112

