REGULAMIN MIEJSC ODPOCZYNKU
na terenie Nadleśnictwa Katowice
1) Regulamin określa warunki korzystania z miejsc odpoczynku zarządzanych przez
Nadleśnictwo Katowice.
2) Każda osoba korzystająca z miejsca odpoczynku wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3) Miejsca odpoczynku dostępne są we wszystkie dni w roku, z zastrzeżeniem
sytuacji opisanych w punkcie 4.
4) Nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice zastrzega sobie prawo do czasowego
wyłączenia miejsc odpoczynku z powszechnego użytkowania w sytuacjach
zagrażającym użytkownikom. Informacja o wyłączeniu miejsc pojawi się na stronie
internetowej oraz w miejscu, które zostanie czasowo wyłączone.
5) Miejsca odpoczynku nie są strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia
lub utraty mienia ponosi wyłącznie osoba z niego korzystająca.
6) Każda z osób korzystających z miejsca odpoczynku, zobowiązana jest do
podporządkowywania się poleceniom Służby Leśnej.
7) Osobom korzystającym z miejsca odpoczynku zabrania się:
a) niszczenia drzew, krzewów, roślin oraz płoszenia, łapania i zabijania dzikich
zwierząt.
b) zaśmiecania terenu
c) wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących
się w miejscu wypoczynku
d) hałasowania
e) palenia ognisk i grillowania, za wyjątkiem stałych miejsc (palenisk)
wyznaczonych przez zarządcę terenu
f) prowadzenia działalności handlowej lub usługowej bez stosownej zgody
g) puszczania luzem zwierząt domowych
h)

pozostawiania

przyczep

kempingowych

lub

pojazdów

turystycznych,

samochodów osobowych oraz rozstawiania namiotów w celach noclegowych
i) korzystania z miejsca wypoczynku w inny sposób niż zgodne z jego
przeznaczeniem
j) wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu
(mycie, sprzątanie, naprawa pojazdu)

k) korzystania z miejsc wypoczynku w przypadku wyłączenia ich z użytkowania
przez Zarządcę terenu
8) Osobom korzystającym z miejsca odpoczynku nakazuje się sprzątanie po
zwierzętach domowych.
9) Nadleśnictwo Katowice nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia, które
mogą zaistnieć w wyniku działania sił przyrody, innych zdarzeń nadzwyczajnych
oraz nieostrożności korzystających z miejsca odpoczynku.
10) Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z miejsc odpoczynku tylko pod opieką osób
dorosłych, które odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
11) O sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Nadleśniczy
Nadleśnictwa Katowice.
12) Wszelkie uwagi dotyczące obiektu należy kierować na adres:
Nadleśnictwo Katowice ul. Kijowska 37b 40-754 Katowice, tel. 32 252 51 41 lub
email: katowice@katowice.lasy.gov.pl

