Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 15/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Suchedniów
z dnia 23.06.2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSCA BIWAKOWANIA
W NADLEŚNICTWIE SUCHEDNIÓW.
1. Regulamin określa warunki korzystania z miejsc biwakowania zarządzanych
przez Nadleśnictwo Suchedniów
2. Każda osoba korzystająca z miejsca biwakowania wyraża zgodę na
postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego
przestrzegania.
3. Miejsce biwakowania dostępne jest we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem
okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia.
4. Korzystanie z miejsca biwakowania odbywa się na własną odpowiedzialność.
5. Użytkownicy powinni posiadać odpowiednią odzież, obuwie dostosowaną do
korzystania z obiektu.
6. Obiekt jak i przyległe do niego tereny mogą stanowić źródło różnorakich
zagrożeń (teren ogólnie dostępny, żywe organizmy (kleszcze, osy, żmije,
trujące rośliny), warunki atmosferyczne, prace leśne, tereny łowieckie itp.)
7. Dzieci i młodzież do 18 roku życia, mogą przebywać na terenie obiektu jedynie
pod opieką nauczyciela, rodzica bądź innego dorosłego opiekuna ponoszącego
pełną odpowiedzialność za osobę nieletnią.
8. Grupy zorganizowane powinny mieć zapewnione siły i środki do udzielenia
pierwszej pomocy oraz wyznaczoną osobę odpowiedzialną.
9. Osoba odpowiedzialna za grupę przebywa z uczestnikami cały czas, jest
zobowiązana do zapoznania uczestników z niniejszym regulaminem, ponosi
pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników oraz odpowiada za
pozostawienie porządku.
10. Z wyposażenia obiektu korzystać należy w sposób zgodny z przeznaczeniem.
Za wszelkie uszkodzenia mienia pełną odpowiedzialność materialną ponosi
osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
11. Każda osoba korzystająca z obiektu zobowiązana jest do podporządkowania
się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
12. Na terenie obiektu obowiązuje:
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
• przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,
• zachowanie czystości,
• zachowanie ciszy,
• dbałość o infrastrukturę turystyczną i edukacyjną oraz inne wyposażenie,
• zakaz niszczenia zieleni,
• zakaz puszczania luzem psów,

•

zakaz płoszenia, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia
gniazd, nor i legowisk,
• zakaz rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia.
13.Dopuszcza się rozpalanie ogniska lub grilla wyłącznie w miejscu do tego
przeznaczonym za zgodą Nadleśniczego.
14.Dopuszcza się biwakowanie za zgodą Nadleśniczego w wymiarze
uzależnionym od ilości osób.
15.O zgodę wystąpić może jedynie osoba pełnoletnia.
16.Osoba występująca o zgodę jest zobowiązana do dbania o zachowanie
szczególnej ostrożności przy korzystaniu z otwartego ognia oraz do zadbania o
skuteczne wygaszenie paleniska.
17. Wniosek o zgodę zawierający informacje o:
- terminie planowanej imprezy
- ilości uczestników
- osobach odpowiedzialnych za przeprowadzenie imprezy wraz z numerem
kontaktowym należy złożyć do Nadleśnictwa Suchedniów na piśmie w
sekretariacie, przesłać pocztą lub drogą mailową na adres:
suchedniow@radom.lasy.gov.pl z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Gotowy
wzór zamieszczony jest na stronie www. suchedniow.radom.lasy.gov.pl w zakładce
Turystyka.
18.Zapewnienie materiałów do palenia ognia leży w gestii korzystającego z obiektu.
19.Korzystający z obiektu zobowiązani są do utrzymania ładu i porządku podczas
pobytu oraz do zabrania ze sobą swoich śmieci.
20. Nadleśnictwo Suchedniów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe
podczas korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z niego na własną
odpowiedzialność.
21.Wszelkie uwagi użytkowników o obiekcie proszę zgłaszać do biura
Nadleśnictwa Suchedniów (tel. 41 25 43 045).

