Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 29
Nadleśniczego Nadleśnictwa Człuchów
z dnia 27 maja 2019 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z WIATY EDUKACYJNEJ W GOZDNICY

1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Zarządzenia nr 29 Nadleśniczego Nadleśnictwa Człuchów
z dnia 27 maja 2019 roku, które określa wprost warunki odbycia zajęć edukacyjnych, w tym
szczegółowe zasady ustalania terminów zajęć i wzór karty ich zgłoszenia oraz zasady udostępniania
wiaty na cele inne niż edukacyjne, wraz ze wzorem wniosku o udostępnienie oraz terminami jego
złożenia.
2. Za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwo i dyscyplinę uczestników zajęć
edukacyjnych oraz za szkody powstałe z winy uczestników zajęć, odpowiedzialność ponoszą
opiekunowie grup wskazani na karcie zgłoszeniowej. Opiekunowie grup muszą być obecni przez cały
czas trwania zajęć. Pracownicy nadleśnictwa prowadzący zajęcia nie sprawują opieki
pedagogicznej ani nie odpowiadają za nadzór wychowawczy nad uczestnikami.
3. W przypadku zgłaszania do odbycia zajęć edukacyjnych grup, z którymi będzie więcej niż jeden
opiekun, jeden z nich musi przyjąć rolę opiekuna – koordynatora, który sporządza w imieniu
wszystkich uczestników „kartę zgłoszenia”, będąc tym samym osobą do kontaktu z pracownikiem
nadleśnictwa, a w przypadku zajęć bez udziału pracownika nadleśnictwa również osobą odbierającą
wiatę i przekazującą ją po zakończeniu zajęć.
4. W przypadku udostępnienia wiaty edukacyjnej na cele rekreacyjne, odpowiedzialność za
przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie
wiaty oraz za ewentualne szkody powstałe z winy uczestników, odpowiedzialność materialną ponosi
osoba składająca wniosek o udostępnienie wiaty, będąc jednocześnie osobą do kontaktu z osobą
wyznaczoną przez nadleśnictwo w celu przekazania i odbioru wiaty.
5. Zawsze gdy zajęcia edukacyjne w wiacie odbywają się bez udziału pracownika nadleśnictwa lub wiata
udostępniana jest na cele rekreacyjne, wskazana przez nadleśnictwo osoba dokonuje jego
przekazania osobom odpowiedzialnym, o których mowa w pkt. 3 i 4, a po zakończeniu zajęć lub
spotkania dokonuje jego odbioru. Przekazanie i odbiór odbywa się w oparciu o stan inwentarza wiaty
(wykaz inwentarza dostępny jest dla uczestników w wiacie). Fakt przekazania i odbioru ośrodka musi
zostać potwierdzony podpisami z podaniem daty i godziny, co w przypadku udostępnienia go na cele
rekreacyjne, stanowi podstawę do wyliczenia ostatecznej wysokości opłaty za udostępnienie.
Wszelkie uwagi stron biorących udział w przekazaniu lub odbiorze wiaty, które miałyby być podstawą
do ewentualnych roszczeń, należy umieścić przed złożeniem podpisów. Osoba przejmująca wiatę od
osoby wyznaczonej przez nadleśnictwo odpowiada za jego zdanie w stanie nie gorszym niż w
momencie przejęcia, w tym uporządkowanie elementów jego wyposażenia.

6. Wszelkie zajęcia edukacyjne w wiacie bez udziału pracownika nadleśnictwa lub spotkania w wiacie
udostępnionej na cele rekreacyjne, mogą odbywać się tylko do godziny 22:00, z tym że o tej godzinie
wiata musi być już uporządkowana, w stanie gotowym do przekazania. Za przestrzeganie przepisów
związanych z przestrzeganiem porządku publicznego, w tym nadmiernego hałasowania na terenie
wiaty edukacyjnej odpowiada osoba składająca wniosek w imieniu grupy.
7.

W cenie udostępnienia wiaty nadleśnictwo zapewnia, po uprzednim zadeklarowaniu woli
skorzystania, drewno do rozpalenia paleniska wewnątrz wiaty lub ogniska w miejscu do tego
przeznaczonym.

8. Nadleśnictwo Człuchów nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie rzeczy
osobistych należących do osób korzystających z wiaty
9. Wprowadzenie zakazu wstępu do lasu z tytułu klęski żywiołowej lub zagrożenia pożarowego,
automatycznie anuluje rezerwację, o czym nadleśnictwo niezwłocznie powiadomi osobę zgłaszającą
grupę na zajęcia lub osobę wnioskującą o udostępnienie wiaty.
10. Osoby korzystające z wiaty edukacyjnej powinny zapoznać się z naturalnymi zagrożeniami
wynikającymi z przebywania na terenach leśnych, takich jak np.: możliwość ukąszenia przez owady i
kleszcze, możliwość potknięcia się czy poślizgnięć, zagrożenie ze strony spadających gałęzi,
możliwość zabłądzenia w terenie leśnym. W przypadku korzystania z paleniska w wiacie bądź ogniska
istnieje zagrożenie związane z możliwym poparzeniem przy niewłaściwym zachowaniu się. Za
zapoznanie uczestników zajęć edukacyjnych z tymi zagrożeniami, przekazanie zalecenia dobrania
stosownego do warunków leśnych obuwia i odzieży oraz dopełnienie wszelkich wymogów
wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie odpowiadają opiekunowie grup.
11. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń dla życia lub zdrowia uczestników spotkania w
wiacie, należy natychmiast zaalarmować właściwe służby, a osoba zgłaszająca grupę zobowiązana
jest do niezwłocznego powiadomienia o tym wskazaną przez nadleśnictwo osobę do kontaktu. W
sytuacji utrzymującego się zagrożenia osoba ta może polecić przerwanie spotkania, do czego
uczestnicy spotkania zobowiązują się dostosować.

Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe – 999
Straż pożarna

- 998

Policja

- 997

Telefon alarmowy

- 112

Nadleśnictwo Człuchów - kom.: 784 040 951; lub stacjonarny 59 834 34 34.

