Regulamin korzystania ze ścieżki przyrodniczo-historycznej „Kadyński Las”
Obiekt zarządzany jest przez: Nadleśnictwo Elbląg, ul Marymoncka 5, 82-300 Elblag, tel.
552308531 , e-mail: elblag@gdansk.lasy.gov.pl oraz Park Krajobrazowy Wysoczyzny
Elbląskiej (dalej PKWE), ul. Bohaterów Westerplatte 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 6114590, email: pkwe@warmia.mazury.pl
1. Obiekt dostępny jest we wszystkie dni w roku, w godz. od 6.00 do 22.00
2. Korzystający z obiektów zobowiązują się do stosowania niniejszego regulaminu
poprzez przestrzeganie:
• zasad bezpieczeństwa (zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki
spowodowane
nieostrożnością
korzystających
oraz
niewłaściwym
użytkowaniem infrastruktury turystycznej);
• zasad zgodnego współkorzystania z obiektów;
• przepisów przeciwpożarowych (w szczególności nie używanie ognia otwartego
w miejscach do tego niewyznaczonych);
• zasad zachowania czystości i nie zaśmiecania obiektów w trakcie pobytu
(odpady pozostawiamy w koszach na śmieci lub zabieramy ze sobą);
• zasad dbałości o infrastrukturę turystyczną;
• zasady zatrzymywania i postoju samochodów wyłącznie w miejscach do tego
przeznaczonych;
• zasady zapewnienia opieki osobom niepełnoletnim przebywającym na terenie
obiektów przez pełnoletnich opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną
odpowiedzialność.
3. Korzystających z obiektów obowiązują następujące zakazy:
• zakaz niszczenia obiektu oraz ich wyposażenia (za szkody powstałe w wyniku
niewłaściwego użytkowania obiektów odpowiadają korzystający);
• zakaz używania ognia otwartego;
• zakaz postoju i zatrzymywania pojazdu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
• zakaz puszczania psów luzem;
• zakaz niszczenia zieleni;
• zakaz płoszenia i zabijania zwierząt leśnych;
• bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i innych środków
odurzających oraz wyrobów tytoniowych.
4. W przypadku grup zorganizowanych, przyjeżdżających na zajęcia edukacyjne lub na
wycieczkę z leśnikiem, osoba odpowiedzialna za grupę przebywa z uczestnikami cały
czas trwania zajęć lub wycieczki, i jest zobowiązana zapoznać ich z niniejszym
regulaminem, ponosi pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo uczestników
zajęć, a w szczególności:
• zapoznaje opiekunów, uczestników i innych korzystających z zagrożeniami
(alergie, ukąszenia itd.) oraz rozpoznaje, czy nie ma wśród nich przypadków
schorzeń lub innych przeciwskazań uniemożliwiających korzystanie z obiektów
/ uczestnictwo w zajęciach;

•

zapewnia aby uczestnicy / korzystający posiadali odpowiednią odzież, obuwie
(dostosowany strój) do korzystania z obiektów / uczestnictwa w zajęciach;
• zapewnia skuteczną opiekę nad pozostałymi korzystającymi / uczestnikami
zajęć;
• zapewnia siły i środki do udzielania pierwszej pomocy;
• informuje uczestników o właściwym zabezpieczeniu rzeczy osobistych, za które
Nadleśnictwo Elbląg i PKWE nie ponoszą odpowiedzialności;
• odpowiada za pozostawienie porządku po imprezie;
• ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe podczas pobytu – w
związku z tym, przed wejściem na teren obiektów, należy zgłosić
przedstawicielowi Nadleśnictwa Elbląg lub PKWE wszelkie zastrzeżenia i uwagi
(np.: stwierdzone zniszczenia, uszkodzenia i inne nieprawidłowości).
5. Każda osoba korzystająca z obiektów zobowiązana jest do podporządkowania się
poleceniom pracowników Służby Leśnej.
6. Nadleśnictwo Elbląg oraz PKWE nie ponoszą odpowiedzialności za:
• szkody osobowe, w tym za wypadki powstałe na terenie obiektów wynikające
z nieostrożności lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu;
•

jakiekolwiek szkody rzeczowe, w tym wynikające z niewłaściwego
zabezpieczenia rzeczy osobistych lub wartościowych.

7. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z obiektów w przypadku stwierdzenia
wystąpienia zagrożenia, mogącego stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
użytkowników. O każdorazowym wystąpienia takiego przypadku należy bezzwłocznie
poinformować Nadleśnictwo Elbląg lub PKWE.
8. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania obiektów zgłaszać należy do Nadleśniczego
Nadleśnictwa Elbląg lub Dyrektora PKWE.
9. W zakresie spraw nieokreślonych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje
Dyrektor PKWE w uzgodnieniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Elbląg.

Jeśli wzywasz pomoc podaj operatorowi swoja lokalizację:
Nadleśnictwo Elbląg, Leśnictwo Kadyny , oddział 130f,
In case of emergency dial 112.
Your actual position is: Forest District: Elbląg, Forestry: Kadyny, Forest
compartmnt: 130f
Ważne telefony: Pogotowie ratunkowe - 999 / Straż pożarna - 998 / Policja - 997 / Centrum
Powiadamiania Ratunkowego – 112

