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Regulamin korzystania z obiektów turystyczno-edukacyjnych
Nadleśnictwa Orneta
Regulamin korzystania z obiektów turystycznych i edukacyjnych Nadleśnictwa
Orneta, zwanym dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z obiektów: Izba
Edukacyjna „Zacisze” na terenie Leśnictwa Bażyny, Izba Edukacyjna w Leśnictwie
Wałsza, Ścieżka dydaktyczna „Czarci Jar” w rezerwacie „Dolina rzeki Wałszy” razem
z wiatą, Ścieżka dydaktyczna „Szlak fortyfikacji trójkąta lidzbarskiego” wraz z
miejscem postoju pojazdów, ścieżka Nordic Walking w leśnictwie Bażyny, miejsca
postoju pojazdów w Leśnictwie Karbowo i Wałsza.
Korzystający z ww. obiektów aprobuje niniejszy Regulamin oraz regulaminy
korzystania z poszczególnych obiektów i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Osoby korzystające z obiektów Nadleśnictwa zobowiązane są przestrzegać przepisy
BHP i przeciwpożarowe oraz stosować się do zaleceń pracowników Nadleśnictwa
Orneta.
Korzystanie z obiektów turystycznych i edukacyjnych Nadleśnictwa Orneta ma
na celu popularyzację wiedzy przyrodniczej wśród społeczeństwa, propagowanie
poszanowania środowiska naturalnego, właściwego korzystania z jego dóbr, a także
umożliwienie aktywnego wypoczynku w lesie. Obiekty przeznaczone są do
korzystania przez osoby indywidualne, jak i przez zorganizowane grupy.
1. Z izb edukacyjnych, wiaty, ścieżek dydaktycznych z przewodnikiem mogą
korzystać zorganizowane grupy, które dokonają wcześniejszej telefonicznej
rezerwacji.
2. Zajęcia edukacyjne w obiektach Nadleśnictwa Orneta prowadzone przez
pracownika Nadleśnictwa wraz z organizacją ogniska w sąsiedztwie izb
edukacyjnych są bezpłatne i obejmują zagadnienia związane z gospodarką
leśną i działalnością Nadleśnictwa. Bezpłatne korzystanie z izb edukacyjnych
wiaty możliwe jest również w ramach innych zadań i projektów
organizowanych i realizowanych przez Nadleśnictwo Orneta.
3. Rezerwując zajęcia edukacyjne bądź obiekty edukacyjne bezpłatnie,
Rezerwujący wyraża zgodę na dokumentację fotograficzną/wideo zajęć i
wydarzeń organizowanych w obiektach przez Nadleśnictwo Orneta wraz z
wykorzystaniem tych materiałów do promocji działalności Nadleśnictwa m.in.
na stronie internetowej czy profilu facebook.

4. Udostępnienie obiektów turystyczno-edukacyjnych Nadleśnictwa Orneta na
cele komercyjne, bądź inne nie związane z działalnością Nadleśnictwa jest
płatne i regulowane w drodze indywidualnych decyzji. Rezerwujący jest
każdorazowo zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, a także jego
późniejszego przestrzegania. Decyzję o płatności za udostępnienie izb
edukacyjnych podejmuje każdorazowo Nadleśniczy Nadleśnictwa Orneta.
5. Nadleśnictwo Orneta ma prawo do odwołania wcześniejszych rezerwacji (nie
związanych z edukacją i działalnością Nadleśnictwa) przez inne podmioty,
kiedy Nadleśnictwo organizuje imprezy lub zajęcia związane w prowadzeniem
edukacji leśnej i działalnością statutową Nadleśnictwa.
6. Nadleśnictwo Orneta zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia obiektu:
a) jeżeli charakter organizowanego wydarzenia jest sprzeczny z
przepisami prawa lub w sposób negatywny może wpłynąć na
wizerunek Nadleśnictwa;
b) firmom, instytucjom lub osobom fizycznym, które w przeszłości nie
przestrzegały postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Udostępniane pomieszczenia zostaną przygotowane przez Nadleśnictwo
zgodnie z wytycznymi zgłoszonymi przy rezerwacji. Niedozwolona jest zmiana
wystroju pomieszczeń, przestawiania mebli i sprzętów bez wcześniejszego
uzgodnienia.
8. Otwieranie i zamykanie udostępnionej izby dokonuje każdorazowo pracownik
Nadleśnictwa.
9. Wszelkie prace podejmowane przez Rezerwującego na terenie i w czasie
udostępnianego obiektu, pomieszczeń oraz wokół obiektu, związane z
organizacją wydarzenia (np. montaż i demontaż urządzeń służących
organizacji wydarzenia – np. nagłośnienie, dodatkowe oświetlenie, ustawianie
punktów informacyjnych) – mogą być prowadzone wyłącznie w uzgodnieniu z
pracownikami Nadleśnictwa.
10. W udostępnianych obiektach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu
(może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych), spożywania alkoholu i
środków odurzających.
11. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone są wyłącznie w miejscach do tego
celu wyznaczonych. Parking jest bezpłatny. Nadleśnictwo Orneta nie ponosi
odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
12. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć edukacyjnych i innych imprez
organizowanych w obiektach turystyczno-edukacyjnych Nadleśnictwa
odpowiedzialność prawną ponoszą opiekunowie grup i organizatorzy imprez.
Nadleśnictwo Orneta nie ponosi odpowiedzialności za opiekę nad
uczestnikami zajęć i imprez prowadzonych na obiektach turystycznoedukacyjnych Nadleśnictwa. Opiekunowie i organizatorzy są odpowiedzialni
za zachowanie dyscypliny w trakcie przebywania grupy na terenie
Nadleśnictwa oraz są obecni przez cały czas trwania zajęć edukacyjnych i
imprez.

13. Odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osobowe i materialne, w tym w
szczególności za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież wyposażenia
udostępnianych obiektów, powstałe w związku z korzystaniem z obiektów,
ponoszą osoby wynajmujące i opiekunowie grup.
14. Obowiązkiem Rezerwującego obiekt i uczestników zajęć jest pozostawienie
czystości i porządku po organizowanym pobycie w obiekcie. W przeciwnym
wypadku Nadleśnictwo Orneta ma prawo obciążyć finansowo Rezerwującego
kosztami porządkowania obiektu.
15. Obowiązkiem
Rezerwującego
jest
sprawdzanie
pod
względem
bezpieczeństwa i funkcjonalności udostępnianego obiektu przed planowanym
pobytem. Przed rozpoczęciem użytkowania obiektu należy sprawdzić stan
techniczny urządzeń i pomieszczeń. Wszelkie odkryte wady, tuż przed
rozpoczęciem użytkowania, należy opisać w Protokole Zdawczo-Odbiorczym
stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu i przekazać pracownikowi
Nadleśnictwa. Ewentualne szkody niezgłoszone, jako istniejące przed
rozpoczęciem użytkowania obiektu, będą przypisane osobie rezerwującej.
16. Rezerwujący jest zobowiązany w momencie udostępnienia obiektu do
podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczym.
17. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania obiektów należy zgłaszać na
bieżąco pracownikom Nadleśnictwa.
18. Niedozwolone
jest
użyczanie
lub
udostępnianie
powierzchni
zarezerwowanych obiektów Nadleśnictwa osobom trzecim bez pisemnej
zgody Nadleśnictwa Orneta.
19. Nadleśnictwo Orneta zastrzega sobie, w razie wystąpienia przyczyn od niego
niezależnych, takich jak np. nieprzewidziana awaria uniemożliwiająca
funkcjonowanie obiektu (brak ogrzewania, oświetlenia, brak wody), prawo do
anulowania rezerwacji ze skutkiem natychmiastowym, o czym powiadomi
niezwłocznie Rezerwującego.
20. Nadleśnictwo Orneta nie odpowiada za niedogodności spowodowane przez
przyczyny od niego niezależne (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej,
przerwy w dostawie wody itp.).
21. W przypadku niestosowania się do niniejszego Regulaminu Nadleśnictwo
Orneta ma prawo do przerwania pobytu Rezerwującego oraz przerwania
organizacji wydarzenia.
22. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym Regulaminem decyzje
podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Orneta.

