Regulamin korzystania z obiektu turystycznego Nadleśnictwa Elbląg
1. Regulamin określa warunki korzystania z obiektu turystycznego zarządzanego przez
Nadleśnictwo Elbląg
2. Każda osoba korzystająca z obiektu turystycznego wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Korzystanie z obiektu odbywa się na własną odpowiedzialność. Nadleśnictwo Elbląg nie
ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych:
wypadku, uszkodzenia mienia prywatnego itp.
4. Obiekt objęty jest monitoringiem.
5. Obiekt jest ogólnodostępny.
6. Wstęp na obiekt jest bezpłatny.
7. Obiekt turystyczny jest dostępny we wszystkie dni w roku.
8. Każda osoba korzystająca z obiektu zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom
pracowników Służby Leśnej.
9. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z przeznaczeniem.
10. Podczas wchodzenia, schodzenia i przebywania na tarasie widokowym należy zachować
szczególną ostrożność. Obowiązuje pierwszeństwo dla osób schodzących.
11. Osobom korzystającym z obiektu zabrania się:
a) Wchodzenia na wieżę w niekorzystnych warunkach atmosferycznych w szczególności w
trakcie burzy i wiatru, oblodzenia stopni i tarasu,
b) Siadania na balustradach oraz wychylania się poprzez balustrady klatki schodowej i
tarasu.
c) Wspinania po konstrukcji wieży,
d) Dzieci poniżej 12 roku życia mogą wejść na wieżę tylko pod opieką dorosłych,
e) Zaśmiecania terenu,
f)

Zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów,

g) Niszczenia wieży.
h) Palenia ognisk,
i)

Prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez zgody Nadleśniczego
Nadleśnictwa Elbląg,

j)

Puszczania luzem zwierząt domowych,

k) Rozstawiania namiotów,

12. Wszelkie uwagi użytkowników o obiekcie proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu
(tel.552308551, 694497492) lub do biura nadleśnictwa (tel. 552308555) (mail:
elblag@gdansk.lasy.gov.pl)

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

