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

Wiata edukacyjna jest własnością RDLP w Krośnie, zarządza nią Dyrektor RDLP
w Krośnie.

2.

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

3.

Przed przystąpieniem do korzystania z wiaty edukacyjnej RDLP w Krośnie osoby
korzystające z wiaty edukacyjnej, a w przypadku osób poniżej 18 roku życia
opiekunowie tych osób powinni zapoznać się z Regulaminem korzystania z wiaty
edukacyjnej i uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na terenie RDLP w
Krośnie

dostępnego

na

stronie

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

rezerwacje, a także 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 2020r) i porozumienia
(stanowiącego załącznik nr 5 do Zarządzenia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 27 lipca 2020r.), 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 wiaty 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.

Z wiaty edukacyjnej można korzystać 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 wiaty edukacyjnej, powinna nastąpić najpóźniej na 5 dni roboczych
przed planowaną datą zajęć.

8.

Rezygnacja z zajęć w wiacie edukacyjnej powinna zostać zgłoszona pracownikowi
RDLP w Krośnie nie później niż 1 dzień przed rezerwacją.

9.

Z wiaty edukacyjnej może korzystać w tym samym czasie nie więcej niż 40 osób.

10.

Zezwala się na rozpalenie ogniska w miejscu do tego wyznaczonym,
zlokalizowanym obok wiaty edukacyjnej, po uzyskaniu zgody Dyrektora RDLP w
Krośnie lub osoby przez niego upoważnionej, w obecności pracownika RDLP w
Krośnie oraz pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności przy
korzystaniu z ognia.

11.

Ognisko może rozpalić tylko pracownik RDLP w Krośnie.

12.

Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.

13.

Na terenie obiektu obowiązuje:

14.

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.

Za szkody powstałe podczas korzystania z wiaty edukacyjnej 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.

15.

Opiekun osób do 18 roku życia zobowiązany do stałej obecności w czasie
korzystania z wiaty.

16.

W zakresie spraw nienormowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje
pracownik RDLP w Krośnie w uzgodnieniu z Dyrektorem RDLP w Krośnie.

Ważne telefony:
Straż pożarna – 998
Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Centrum Powiadomienia Ratunkowego - 112
GOPR – 601 100 300 lub 985
RDLP w Krośnie - 13 43 73 900

Grażyna Zagrobelna
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie

