zał. nr 3
do zarządzenia nr 6/2019
z dnia 07.02.2019 r.

Regulamin korzystania z punktu edukacyjnego
w leśnictwie Zwierzyniec, oddz. 257dx
1. Punkt edukacyjny jest wyposażony w wiatę ze stołami i ławami. Do wiaty jest
doprowadzona energia elektryczna. W punkcie edukacyjnym znajduje się miejsce
ogniskowe z ławami, trzy stoły z ławkami, zadaszenie na drewno oraz tablice
edukacyjne. Wyposażenie punktu jest własnością Nadleśnictwa Skierniewice.
2. Punkt edukacyjny jest przystosowany do pobytu grup ok. 60 osobowych.
3. Z punktu edukacyjnego można korzystać po dokonaniu rezerwacji. W tym celu
należy skontaktować się z nadleśnictwem - numer telefonu 46 8312018, a
następnie złożyć rezerwację w formie pisemnej (pocztą tradycyjną, mailową,
faksem bądź osobiście). Dane teleadresowe dostępne są pod adresem
http://www.skierniewice.lodz.lasy.gov.pl
4. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Skierniewice
z wykorzystaniem punktu edukacyjnego odbywają się w dni powszednie
w godzinach 8.00-14.00.
5. Rezerwacji punktu edukacyjnego należy dokonać co najmniej na 7 dni roboczych
przed planowanym terminem.
6. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialność prawną ponoszą opiekunowie
grup, którzy są obecni przez cały czas.
7. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych
rzeczy osobistych. Nadleśnictwo Skierniewice nie ponosi odpowiedzialności za
straty wynikłe w tym zakresie.
8. Ponieważ punkt edukacyjny jest położony przy szkółce leśnej opiekunowie grup
powinni uwzględnić, jako potencjalne niebezpieczeństwo dla uczestników,
znajdującą się tam infrastrukturę związaną z funkcjonowaniem szkółki – maszyny,
urządzenia, zbiornik wodny.
9. W sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania punktu należy zwracać
się do pracowników Nadleśnictwa Skierniewice.
10. Na terenie punktu edukacyjnego obowiązuje:

a. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
b. zachowanie czystości;
c. dbałość o urządzenia i roślinność
11. Korzystający z punktu zobowiązani są do przestrzegania zasad ochrony
przeciwpożarowej, wynikających m.in. z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).
12. Ognisko można rozpalić wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
13. Korzystanie z miejsca ogniskowego powinno odbywać się pod nadzorem osoby
pełnoletniej, przy czym:
a. rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności,
b. po zakończeniu pobytu należy sprawdzić, czy palenisko skutecznie
wygaszono i pozostawić je bez żaru i tlącego się drewna,
c. w trakcie korzystania z paleniska zabrania się pozostawienia go bez dozoru,
d. drewno na ognisko zapewnia nadleśnictwo
14. Wszelkie odpady wytworzone w czasie pobytu należy zabrać ze sobą lub zostawić
w pojemnikach.
15. Przebywający na terenie obiektu mają obowiązek stosować się do poleceń
pracowników Nadleśnictwa Skierniewice.
16. Za ewentualne szkody powstałe podczas pobytu odpowiada osoba dokonująca
rezerwacji.
17. Pracownicy Nadleśnictwa Skierniewice mają prawo skrócić pobyt w przypadku
nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
18. Udostępnienie punktu edukacyjnego z miejscem ogniskowym w ramach
prowadzonej w nadleśnictwie edukacji przyrodniczo-leśnej jest bezpłatne.
19. W zakresie spraw nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje
pracownik odpowiedzialny za edukację przyrodniczo-leśną, w uzgodnieniu z
Nadleśniczym Nadleśnictwa Skierniewice.

Telefony alarmowe:
POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
STRAŻ POŻARNA 998 lub 112
POLICJA 997 lub 112

