Załącznik nr 2
Dec/Zarz NR [Numer]
z dnia 27 lipca 2020r.
Regulamin korzystania z ogrodu oraz leśnej ścieżki zlokalizowanej na terenie
Centrum Edukacji Ekologicznej RDLP w Krośnie
1.

Ogród i leśna ścieżka edukacyjna jest własnością RDLP w Krośnie, zarządza nimi
Dyrektor RDLP w Krośnie.

2.

Z ogrodu i leśnej ścieżki edukacyjnej mogą korzystać osoby dorosłe oraz dzieci, w
szczególności w zorganizowanych grupach maksymalnie do 40 osób pod
nadzorem pracownika RDLP w Krośnie.

3.

Przed przystąpieniem do korzystania z ogrodu i leśnej ścieżki edukacyjnej osoby
korzystające z tych obiektów, a w przypadku osób poniżej 18 roku życia,
opiekunowie tych osób powinni zapoznać się z regulaminami korzystania z
ogrodu, leśnej ścieżki edukacyjnej i uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na
terenie

RDLP

w

Krośnie

dostępnych

https://www.krosno.lasy.gov.pl/de/terminy-i-rezerwacje,

a

na
także

stronie
wypełnić

i

przekazać pracownikowi RDLP w Krośnie druk oświadczenia o zapoznaniu się z
regulaminami korzystania z obiektów edukacyjnych na terenie Centrum Edukacji
Ekologicznej RDLP w Krośnie (stanowiącym załącznik nr do 4 do Zarządzenia
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 27 lipca
2020 i porozumienia (stanowiącego załącznik nr 5 do Zarządzenia Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 27 lipca 2020)
dostępnych na tej samej stronie.
4.

Osoby do 18 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką osób
dorosłych, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

5.

Z ogrodu i leśnej ścieżki edukacyjnej mogą korzystać osoby, które zgłoszą do
RDLP

w

Krośnie

rezerwację

terminu

zajęć,

mailem

na

adres

m.misiorowska@krosno.lasy.gov.pl lub telefonicznie tel. 13 43 71 213 tel. kom.
600 973 098.
6.

Ogród i leśną ścieżkę edukacyjną można odwiedzać w dni powszednie w godz.
7:15-15:15 tylko w obecności pracownika RDLP w Krośnie. W wyjątkowych

przypadkach z wiaty edukacyjnej można korzystać w innych niż wyżej podanych
dniach tygodnia i godzinach, za zgodą Dyrektora RDLP w Krośnie oraz w
obecności pracownika RDLP w Krośnie.
7.

Rezerwacja zajęć w ogrodzie i na leśnej ścieżce edukacyjnej, powinna nastąpić
najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną datą zajęć.

8.

Rezygnacja z zajęć w ogrodzie i na leśnej ścieżce edukacyjnej powinna zostać
zgłoszona pracownikowi RDLP w Krośnie nie później niż 1 dzień przed rezerwacją.

9.

Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.

10. Na terenie obiektu obowiązuje:
1)

przestrzeganie zasad ВНР;

2)

przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej;

3)

zachowanie dyscypliny i kultury w czasie prowadzonych zajęć;

4)

zachowanie czystości;

5)

dbałość o wszystkie urządzenia i eksponaty.

11. Na terenie obiektu zabrania się:
1) niszczenia infrastruktury, tablic, eksponatów;
2) niszczenia zieleni w ogrodzie i na leśnej ścieżce;
3) przebywania z psami;
4) kąpieli i zanieczyszczania oczka wodnego;
5) stosowania środków chemicznych, z wyjątkiem repelentów odstraszających;
komary, kleszcze itp.
12. Ogród oraz leśna ścieżka edukacyjna stanowią potencjalne źródło zagrożeń (żywe
organizmy np. kleszcze, komary, owoce różnych roślin, w tym trujących, warunki
atmosferyczne, ukształtowanie terenu, oczko wodne itp.). Pełną odpowiedzialność
za dzieci i młodzież do 18 roku życia ponoszą opiekunowie.
13. RDLP w Krośnie nie odpowiada za ukąszenia (kleszcze, pszczoły, osy, szerszenie,
żmije, komary itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe na skutek
spotkania ze zwierzętami lub spożycia części roślin znajdujących się na terenie
obiektów.

14.

W

przypadku

grup zorganizowanych,

osoba

odpowiedzialna

za

grupę

(organizator wycieczki) przebywa z uczestnikami cały czas, zobowiązana jest
zapoznać uczestników z regulaminem korzystania z obiektu oraz ponosi pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników.
15. Za szkody powstałe podczas korzystania z ogrodu i leśnej ścieżki dydaktycznej a
wyrządzone na skutek działania osób w niej przebywających odpowiedzialność
ponosi solidarnie opiekun tych osób i rezerwujący (dotyczy to osób do 18 roku
życia) oraz sprawca szkody jeżeli ukończył 18 rok życia.
16. Opiekun osób do 18 roku życia zobowiązany jest do stałej obecności w czasie
korzystania z ogrodu i leśnej ścieżki edukacyjnej.
17. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektów, RDLP w Krośnie nie ponosi
odpowiedzialności.
18. RDLP w Krośnie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas
korzystania z obiektów. Użytkownicy powyżej 18 roku życia korzystają z obiektu
na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
19. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
pracownik RDLP w Krośnie w uzgodnieniu z Dyrektorem RDLP w Krośnie.
20. Wszelkie zauważone nieprawidłowości, uszkodzenia infrastruktury, zagrożenia
mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników należy bezzwłocznie zgłosić
pracownikowi RDLP w Krośnie.
21. Wszystkie osoby przebywające na terenie ogrodu i leśnej ścieżki edukacyjnej
RDLP w Krośnie zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień
niniejszego regulaminu.

Ważne telefony:
Straż pożarna – 998
Pogotowie ratunkowe - 999

Policja - 997
Centrum Powiadomienia Ratunkowego - 112
GOPR – 601 100 300 lub 985
RDLP w Krośnie

Grażyna Zagrobelna
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie

