Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 16/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Mircze z dnia 8 kwietnia 2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ
1. Każda osoba korzystająca ze ścieżki edukacyjnej wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
2. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze ścieżki na własną odpowiedzialność, a dzieci na
odpowiedzialność opiekuna.
3. Opiekunowie grup zorganizowanych dzieci, młodzieży i osób dorosłych są
odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych, a ponad to mają obowiązek:
a) poinformowania podopiecznych o możliwych zagrożeniach,
b) zapewnić odpowiednią odzież do korzystania z obiektu,
c) zapewnić środki i siły do udzielenia pierwszej pomocy,
d) zadbać o porządek po zakończeniu zajęć.
4. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie ścieżki wyłącznie pod opieką osób
dorosłych.
5. Korzystanie ze ścieżki edukacyjnej dozwolone jest od świtu do zmroku.
6. Za wyrządzone szkody odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła
szkodę, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub prawny opiekun.
7. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (burza, silny wiatr,
gołoledź) odwiedzający powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić ścieżkę.
8. Nadleśnictwo Mircze nie odpowiada za ukąszenia (kleszcze, pszczoły, żmije, itp.) oraz
za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze zwierzętami.
9. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz
obowiązek sprzątania po nich.
10. Dopuszczone jest rozpalanie ogniska w miejscu do tego wyznaczonym. O tym
zamiarze, należy poinformować telefonicznie oraz uzyskać zgodę leśniczego
Leśnictwa Witków tel. 694 472 508.
11. Ścieżka edukacyjna ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań
zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na niej szczególną
ostrożność. Wzdłuż ścieżki mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia
należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
12. Zarówno poszczególne odcinki ścieżki, jak i cała ścieżka może być okresowo
zamykana z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np.
pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będzie ona wówczas oznaczona
tablicami ZAKAZ WSTĘPU. Naruszenie tego zakazu związane jest z
odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.
13. Należy pamiętać, że na ścieżce edukacyjnej mogą pojawić się przeszkody powstałe w
sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary
złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które
zagrażają ruchowi pieszemu, winny być w miarę możliwości zgłaszane administracji
nadleśnictwa (tel.: 84 651 90 02)
14. Na odcinkach ścieżki, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi,
obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.
15. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania
porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się
urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.

16. Nadleśnictwo Mircze nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia
spowodowane nieprzestrzeganiem zarówno regulaminu, jak i zasad BHP.
17. Należy korzystać z wyposażenia ścieżki edukacyjnej w sposób zgodny z jego
przeznaczeniem.
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