Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Jawor z dn. 14.02.2020 r.

Regulamin korzystania z obiektu turystyczno-edukacyjnego „Siedmicka
Polana”

Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu ochronę mienia, utrzymania
bezpieczeństwa, higieny i estetyki obiektu, jego otoczenia oraz zapewnienia zgodnego
współżycia użytkowników obiektu.
1. Obiekt stanowi własność Nadleśnictwa Jawor w Jaworze ul. Myśliborska 3, 59-400
Jawor.
2. Obiektem zarządza Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor.
3. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem
oraz do przestrzegania jego zasad.
4. Osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane do podporządkowania się
poleceniom wydawanym przez pracowników Służby Leśnej, jeśli odnoszą się one do
bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, a nie są sprzeczne z regulaminem.
5. Obiekt „Siedmicka Polana” jest objęty monitoringiem wizyjnym. Dane z monitoringu
mogą być wykorzystane do ustalenia, czy na terenie obiektu przestrzegany jest
regulamin. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być przekazane do odpowiednich służb
w celu przeprowadzenia dochodzenia i wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób
łamiących prawo.
6. Obiekt jako miejsce wypoczynku i edukacji służy osobom indywidualnym i grupom
zorganizowanym.
7. W przypadku grup zorganizowanych organizator zobowiązany jest do uzgodnienia
terminu korzystania z obiektu z nadleśnictwem oraz do uiszczenia opłaty wymienionej
w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 4/2020 ws. opłat za korzystanie z obiektu.
8. Wiata udostępniana jest w godzinach od 10.00 do 23.00
9. W przypadku grupy zorganizowanej organizatorem wypoczynku może być wyłącznie
osoba pełnoletnia, przyjmująca odpowiedzialność za wszystkich członków grupy.
10. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie obiektu odpowiedzialność przyjmują
ich opiekunowie.
11. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony
przeciwpożarowej, wynikających ze stosownych przepisów.
12. Korzystanie z grilla i miejsca na ognisko może odbywać się przez osoby pełnoletnie
lub pod ich nadzorem, przy czym:
a) rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy
jego rozpalaniu i utrzymywaniu
b) po zakończeniu pobytu w obiekcie osoby, które korzystały z grilla lub miejsca na
ognisko zobowiązane są do jego zagaszenia.
13. Na terenie obiektu zabrania się:
a) wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Nadleśnictwa
b) zaśmiecania i zanieczyszczania obiektu
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c) niszczenia budowli i wyposażenia obiektu
d) niszczenia zieleni
e) puszczania psów bez smyczy
f) biwakowania
14. Korzystający z obiektu ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe podczas pobytu.
15. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do pozostawienia po sobie ładu i porządku.
Wszystkie odpady należy umieścić w przygotowanych do tego pojemnikach.
16. Nadleśnictwo Jawor nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie obiektu
rzeczy osobiste i wartościowe.
17. Nadleśnictwo Jawor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia
spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz ogólnych zasad BHP.
18. W przypadku grupy zorganizowanej za wypadki powstałe po udostępnieniu obiektu
odpowiada organizator imprezy.

