Regulamin korzystania z leśnych ścieżek dydaktycznych
w Nadleśnictwie Browsk

1. Każda z leśnych ścieżek dydaktycznych znajdujących się na terenie
Nadleśnictwa Browsk objęta jest niniejszym regulaminem.
2. Leśna ścieżka dydaktyczna jest miejscem przeznaczonym do edukacji leśnej
i wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
3. Wejście na teren obiektu jest dobrowolne i bezpłatne.
4. Korzystanie ze ścieżki odbywa się na własną odpowiedzialność.
5. Nadleśnictwo Browsk nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe
podczas korzystania z obiektu.
6. Ścieżka

i

jej

elementy

powinny

być

wykorzystane

zgodnie

z

ich

przeznaczeniem.
7. Korzystanie dzieci i młodzieży z obiektu możliwe jest tylko pod opieką osoby
dorosłej.
8. W przypadku grup zorganizowanych termin wizyty należy ustalić z osobą
zajmującą się edukacją leśną w Nadleśnictwie Browsk.
9. Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone tylko po uprzednim zgłoszeniu
rezerwacji terminu. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie bądź za pomocą
poczty elektronicznej, nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem
warsztatów. Zgłaszający zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem
zajęć edukacyjnych w Nadleśnictwie Browsk oraz podpisaniem Oświadczenia
o zapoznaniu się z powyższym Regulaminem (obydwa dokumenty są
dostępne na

stronie internetowej Nadleśnictwa

Browsk,

w

zakładce

„EDUKACJA”, „Oferta edukacyjna”.)
10. Teren ścieżki i przyległe do niej tereny mogą stanowić źródło różnych
zagrożeń (ukąszenia owadów, warunki atmosferyczne, ukształtowanie terenu,
oblodzona bądź śliska nawierzchnia itp.).
11. W czasie burz, silnych wiatrów lub innych niesprzyjających warunków
pogodowych odwiedzający powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić
ścieżkę dydaktyczną.

12. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania
alkoholu oraz innych środków odurzających.
13. Zabrania się również:


niszczenia infrastruktury oraz zaśmiecanie terenu,



niszczenia oraz zrywania roślin,



dokarmiania, płoszenia, chwytania oraz zabijania dziko żyjących
zwierząt,



niszczenia nor, gniazd, mrowisk, budek lęgowych itp.,



spacerowania z psami bez smyczy,



hałasowania,



biwakowania,



kąpieli i eksploracji zbiorników wodnych,



rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi i bez
uzgodnienia z pracownikiem nadleśnictwa,



poruszania się po ścieżce i terenach do niej przyległych pojazdami
silnikowymi oraz konno.

14. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, administrator nie ponosi
odpowiedzialności.
15. Należy stosować się do wskazówek pracowników Nadleśnictwa Browsk.
16. Wszelkie zauważone nieprawidłowości, uszkodzenia infrastruktury bądź inne
zagrożenia

mające

wpływ

na

bezpieczeństwo

uczestników

należy

bezzwłocznie zgłaszać do administratora.
17. Wejście na ścieżkę dydaktyczną oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

