Załącznik nr 3

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z MIEJSC DO ROZPALANIA OGNIA
W OBSZARACH OBJĘTYCH PROGRAMEM
„ZANOCUJ W LESIE”
1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z miejsc przeznaczonych do turystycznego używania ognia dalej
w skrócie określanych jako „MUO” znajdujących się na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Bolesławiec.
2. Każda
osoba
korzystająca
z
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

MUO

wyraża

zgodę

na

postanowienia

regulaminu

3. MUO są dostępne we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego
znaczenia.
4. MUO nie są strzeżone ani dozorowane.
5. W celu zapobiegania i zwalczania przestępstw lub wykroczeń związanych ze szkodnictwem leśnym, na terenie MUO
lub w ich bliskim sąsiedztwie może być okresowo zamontowany monitoring wizyjny.
6. W sytuacji uszkodzenia ciała lub wypadku zagrażającego życiu lub zdrowiu należy bezzwłocznie
poinformować odpowiednie służby ratunkowe pod numerem telefonu 112.
7. Każda z osób korzystających z MUO zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby
Leśnej lub też innych osób działających w imieniu nadleśnictwa.

8.

Przygotowywanie posiłków należy przeprowadzać poza MUO tak
aby
nie
powodować
jego
zanieczyszczenia
oraz
aby
unikać
wypadków
związanych
z
poparzeniem
przygotowywanym posiłkiem.

9.

Rozpalanie i używanie ognia dozwolone jest wyłącznie
w obszarze do tego przeznaczonym (palenisko) w obrębie MUO.
(patrz rysunek)

10. Gromadzenie materiału palnego dozwolone jest jedynie poza strefą
bezpieczeństwa (patrz rysunek)

11.

Osobom korzystającym z MUO zabrania się:
11.1.

wykonywania jakichkolwiek czynności, które spowodowałyby jego zaśmiecenie, zanieczyszczenie
lub w inny sposób naruszyłyby zasady ustalonego niniejszym regulaminem porządku,

11.2.

zaśmiecania terenu,

11.3.

puszczania luzem zwierząt domowych,

11.4.

korzystania z urządzeń pirotechnicznych lub fajerwerków,

11.5.

sprzedaży płodów runa leśnego

11.6.

wynoszenia żagwi lub płonących gałęzi poza strefę bezpieczną MUO

12. W obrębie obiektu oraz w jego bezpośrednim otoczeniu mogą rosnąć rośliny trujące oraz mogą przebywać
niebezpieczne lub jadowite zwierzęta. W przypadku spożycia całych roślin lub ich części oraz w przypadku
bezpośredniego kontaktu z rośliną lub zwierzęciem powodującego uszkodzenie powłok skórnych lub ciała należy
niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
13. Udostępniający obiekt zastrzega sobie prawo możliwości czasowego zamykania obiektu dla zwierząt domowych, np.
w okresie gniazdowania czy rozrodu zwierząt leśnych.
14. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscach używania ognia proszę zgłaszać do biura Nadleśnictwa
Bolesławiec tel.: +48 75 732 36 16 lub bezpośrednio do koordynatora – 531 630 480

