Cennik opłat i regulamin rezerwacji obiektu turystyczno-edukacyjnego „Siedmicka
Polana”

I. Cennik opłat za korzystanie z obiektu turystyczno-edukacyjnego „Siedmicka Polana”
wraz z dostępem do energii i miejsca na ognisko.
1. W cenę wynajmu wliczono:
a.
b.
c.
d.

dostęp do wiaty z miejscem grillowym
korzystanie z energii elektrycznej
drewno na ognisko (0,3 m3)
korzystanie z toalet

2. Do kwoty wynajmu każdorazowo będzie doliczana i pobierana kaucja zwrotna w wysokości
kwoty wynajmu. Kaucja zostanie zwrócona w terminie 7 dni po zakończeniu wynajmu na konto
wskazane przez rezerwującego.

II.

Rezerwacje i uiszczanie opłaty

1. Rezerwacji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego
regulaminu, dostępnego na stronie Nadleśnictwa lub w sekretariacie Nadleśnictwa Jawor przy
ul. Myśliborskiej 3, 59-400 Jawor oraz oświadczenia RODO. W przypadku braku podpisu pod
oświadczeniem rezerwacja nie będzie przyjmowana.
2. Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać skanem na
adres mailowy: jawor@wroclaw.lasy.gov.pl
3. Obiekt „Siedmicka Polana” może być rezerwowany na każdy dzień tygodnia.
4. Rezerwacji należy dokonać najpóźniej na cztery tygodnie przed planowaną datą imprezy.
5. Obowiązkiem rezerwującego jest dokonanie opłaty za wynajem obiektu najpóźniej w
terminie 21 dni przed datą imprezy. Opłata może zostać uiszczona w kasie Nadleśnictwa w
godz. 8:00-14:00 lub przelewem na konto nr 71 2030 0045 1110 0000 0012 2890. Tabela opłat
za wynajem obiektu znajduje się na stronie nadleśnictwa pod adresem:
www.jawor.wroclaw.lasy.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Nadleśnictwie Jawor.
6. Do kwoty wynajmu każdorazowo będzie doliczana i pobierana kaucja zwrotna w wysokości
ustalonej kwoty wynajmu. Kaucja zostanie zwrócona w terminie 7 dni po zakończeniu
wynajmu na konto wskazane przez rezerwującego.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nadleśniczy może zdecydować o zmianie
wysokości opłaty wynajmu.
8. Specjalista ds. gospodarki łowieckiej przekazuje rezerwującemu kontakt do osoby
zajmującej się obiektem, która w dniu imprezy udostępni obiekt i protokolarnie przekaże do
użytkowania. Po zakończeniu imprezy rezerwujący protokolarnie zwraca obiekt.

9. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialność prawną ponosi wyłącznie rezerwujący,
który zobowiązany jest do pobytu na terenie obiektu podczas trwania imprezy.
10. Rezerwujący ma obowiązek dbania o porządek w czasie trwania imprezy oraz po jej
zakończeniu. Obowiązkiem rezerwującego jest posprzątanie wiaty i jej otoczenia przed
zwrotem obiektu przedstawicielowi nadleśnictwa. W przeciwnym przypadku pobrana zostanie
opłata w wysokości 50% kaucji.
11. Za zniszczenia powstałe po udostępnieniu obiektu ponosi odpowiedzialność rezerwujący.
Nadleśnictwo Jawor po dokonaniu oględzin zniszczeń przez pracownika zajmującego się
udostępnianiem obiektu, obciąży rezerwującego kosztami napraw.
12. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie późniejszym niż 7 dni przed
rozpoczęciem imprezy, Nadleśnictwo Jawor ma prawo obciążyć rezerwującego 30% ustalonej
ceny wynajmu obiektu. Rezygnacja musi zostać zgłoszona drogą mailową na adres
Nadleśnictwa jawor@wroclaw.lasy.gov.pl lub faksem - 76 871 16 00 * 8.
13. W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje
Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor.

