Nadleśnictwo Kolbuszowa w Świerczowie
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa
Kolbuszowa z dn. 10.07.2020 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminów korzystania z obiektów
edukacyjnych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych na
terenie Nadleśnictwa Kolbuszowa

Regulamin korzystania z obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych
zlokalizowanych na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Kolbuszowa
1. Regulamin
określa
warunki
korzystania
z
obiektów
rekreacyjnowypoczynkowych w Nadleśnictwie Kolbuszowa, takich jak: miejsca zatrzymania,
Zielona klasa oraz ścieżki edukacyjne wraz z infrastrukturą turystyczną.
2. Każda osoba korzystająca z obiektów rekreacyjno- wypoczynkowych wyraża
zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego
przestrzegania.
3. Obiekty rekreacyjno- wypoczynkowe są dostępne przez cały rok, z wyjątkiem
sytuacji
spowodowanych
szczególnymi
zdarzeniami
zewnętrznymi,
wymagającymi wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu, na
podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z
2020, poz. 6).
4. Obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe nie są strzeżone, dlatego odpowiedzialność
za pozostawione rzeczy ponosi wyłącznie osoba korzystająca z obiektów.
5. W przypadku kolizji, wypadku oraz innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub
życiu należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby ratunkowe.
6. Każda z osób korzystająca z obiektów rekreacyjno- wypoczynkowych
zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników
Nadleśnictwa Kolbuszowa.
7. Osobom korzystającym z obiektów rekreacyjno- wypoczynkowych zabrania się:
 zaśmiecania obiektu,
 wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci,
zlokalizowanych na terenie obiektu
 pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający innym użytkownikom
korzystanie z obiektu
 pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający przejazd, np. służb
ratunkowych
 prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody
właściwego Nadleśniczego lub innych organów
 puszczania luzem zwierząt domowych
 pozostawiania przyczep kempingowych lub innych pojazdów
turystycznych, na czas dłuższy niż 24 godziny, jak również rozstawiania
namiotów
 rozpalania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi
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8. Należy korzystać z wyposażenia obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych
zgodnie z jego przeznaczeniem.
9. Wszelkie uwagi użytkowników o obiektach rekreacyjno-wypoczynkowych
proszę zgłaszać do biura Nadleśnictwa Kolbuszowa (tel. 17 581 21 20, adres email kolbuszowa@krosno.lasy.gov.pl).
Telefony alarmowe:
112 – centrum powiadamiania ratunkowego
999 – pogotowie ratunkowe
998 – straż pożarna
997 - policja

Bartłomiej Peret
Nadleśniczy
(podpisano elektronicznie)
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