Regulamin obiektu edukacyjnego „Leśne Cuda"
przy siedzibie Nadleśnictwa Andrychów
1. Regulamin obiektu edukacyjnego „Leśne Cuda" określa warunki korzystania z tego
miejsca zarządzanego przez Nadleśnictwo Andrychów.
2. Każda osoba korzystająca z obiektu „Leśne Cuda" wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Obiekt edukacyjny „Leśne Cuda" jest dostępny we wszystkie robocze dni w roku w
godzinach 8:00 — 14:00.
4. Wejście na teren ścieżki jest dobrowolne
5. Zajęcia edukacyjne prowadzone w grupach zorganizowanych na terenie obiektu należy
ustalić z osobą zajmującą się edukacją leśną w Nadleśnictwie Andrychów. Grupy
zorganizowane to np. szkoły i przedszkola.
6. Rezerwacji terminu zajęć edukacyjnych należy dokonać po zapoznaniu się z regulaminem
uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych na terenie Nadleśnictwa Andrychów, który
znajduje się na stronie internetowej nadleśnictwa.
7. Teren obiektu jest zamknięty. Na terenie umiejscowiona jest wiata z możliwością
odpoczynku oraz poprowadzenia zajęć edukacyjnych. Wzdłuż ścieżki znajdują się
informacyjne tablice leśne.
8. Obiekt posiada wyznaczone miejsce na ognisko, które można rozpalić wyłącznie za zgodą
Nadleśnictwa Andrychów po ustaleniu konkretnej osoby odpowiadającej za
bezpieczeństwo z tym związane.
9. Podczas przebywania na terenie obiektu należy zachować ostrożność a w sytuacji
uszkodzenia ciała lub wypadku zagrażającego życiu lub zdrowiu należy bezzwłocznie
poinformować odpowiednie służby ratunkowe.
10. Każda z osób korzystających z obiektu ,Leśne Cuda" zobowiązana jest do
podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób
działających w imieniu nadleśnictwa.
11. Osobom korzystającym z obiektu zabrania się:
a. zaśmiecania terenu,
b. niszczenia oraz zrywania roślin,
c. hałasowania
d. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający innym użytkownikom korzystanie
z obiektu,
e. puszczania luzem zwierząt domowych,
f. dewastacji infrastruktury,
g. rozpalania ogniska i korzystania z otwartego ognia bez zgody nadleśnictwa i poza
miejscem do tego wyznaczonym.
12. W obrębie obiektu mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy
niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem a najlepiej ich nie spożywać.
13. Należy korzystać z wyposażenia obiektu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
14. Nadleśnictwo Andrychów nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki powstałe
na terenie obiektu „Leśne Cuda" — użytkownik korzysta z obiektu na własną
odpowiedzialność.
15. Wszelkie uwagi użytkowników o obiekcie edukacyjnym proszę zgłaszać do biura
nadleśnictwa (tel.: 33 875 20 15).
16. Wejście na ścieżkę edukacyjną oznacza akceptację niniejszego Regulaminu

