Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2016
Nadleśniczego
Nadleśnictwa Lębork
z dnia 28.06.2016 r.
Regulamin korzystania z obiektów edukacyjno–turystycznych oraz udostępnionych przez
nadleśnictwo szlaków pieszych, rowerowych, konnych oraz do uprawiania nordic walking
zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Lębork
1. Obiekty stanowią własność Nadleśnictwa Lębork z siedzibą w Lęborku, przy ul. I Armii WP
32, 84-300 Lębork.
2. Obiektami zarządza Nadleśniczy Nadleśnictwa Lębork.
3. Korzystający z obiektów zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania niniejszego
regulaminu.
4. Korzystanie z obiektów jest bezpłatne (za wyjątkiem Uroczyska Drętowo
wykorzystywanego do celów innych niż edukacja społeczeństwa, na podstawie umowy
zawartej z Nadleśnictwem Lębork)
5. Osoby niepełnoletnie przebywające na terenie obiektów zobowiązane są przebywać pod
opieką pełnoletnich opiekunów, którzy ponoszą za nich odpowiedzialność.
6. Na terenie obiektów edukacyjno-turystycznych (Uroczysko Drętowo, wiaty na ścieżce
edukacyjnej w Leśnicach) oraz na ścieżkach edukacyjnych w Leśnicach i w Białogardzie
obowiązuje :
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (Nadleśnictwo Lębork nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieostrożnością korzystającego oraz
niewłaściwym użytkowaniem infrastruktury turystycznej);
 przestrzeganie zasad zgodnego współżycia wszystkich uczestników korzystających
z obiektu;
 przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych;
 zachowanie czystości w trakcie pobytu na obiekcie, własne odpady pozostawiamy
w koszach na śmieci lub zabieramy ze sobą;
 zakaz niszczenia budowli oraz ich wyposażenia (za szkody powstałe w wyniku
niewłaściwego użytkowania obiektu odpowiada korzystający);
 dbałość o infrastrukturę turystyczną;
 zakaz puszczania psów luzem;
 zakaz niszczenia zieleni;
 zakaz płoszenia i zabijania zwierząt leśnych;
 właściwe zabezpieczenie rzeczy osobistych i wartościowych (Nadleśnictwo Lębork
nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z ich niewłaściwego zabezpieczenia
lub zagubienia);
 zakaz rozpalania ogniska w miejscu do tego nie wyznaczonym;
 zatrzymywanie samochodów tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
7. Nadleśnictwo Lębork nie ponosi odpowiedzialności za:
 wypadki powstałe na terenie obiektów w wyniku nieprzestrzegania powyższego
regulaminu.
8. W sprawie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania obiektów Nadleśniczy
Nadleśnictwa Lębork przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 8.00 - 11.00.

9. W przypadku stwierdzenia realnego zagrożenia na powyższych obiektach turystycznych,
mogących stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia użytkowników, prosi się
o poinformowanie o tym fakcie Nadleśnictwo Lębork pod numerem tel. 059-863-59-50.
10. Zgłoszenia w nagłych przypadkach należy dokonywać na numer alarmowy 112 lub
do siedziby nadleśnictwa pod numerem tel. 059-863-59-50.
11. W zakresie spraw nieokreślonych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje
przedstawiciel nadleśnictwa w uzgodnieniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lębork.

