Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 30/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Złotów
z dnia 01.07.2020

Regulamin korzystania z wiaty rekreacyjnej „Zamek”
1. Niniejszy regulamin jest udostępniony w obiekcie oraz na stronie internetowej
Nadleśnictwa Złotów.
2. Korzystający z wiaty zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem
oraz przestrzegania jego postanowień.
3. Właścicielem wiaty rekreacyjnej „Zamek” jest Nadleśnictwo Złotów, al. P.J. Lenne 1,
77-400 Złotów.
4. Obiekt znajduje się w leśnictwie Wierzchołek, w oddziale 94 f, na wschodnim brzegu
jeziora Borówno.
5. Wiata, jako miejsce turystyczne o charakterze wypoczynkowym służy osobom
indywidualnym i grupom zorganizowanym. Wiata jest obiektem o charakterze
rekreacyjnym przeznaczonym wyłącznie do wypoczynku. Obiekt ten nie jest
przeznaczony do organizowania hucznych imprez.
W celu zachowania walorów miejsca zabrania się hałasowania (w szczególności
głośnego słuchania muzyki) oraz organizowania imprez mogących zakłócać panujący
spokój.
6. Korzystanie z wiaty jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji i uiszczeniu stosownej
opłaty zgodnej z cennikiem. Cenę najmu określa cennik wprowadzony odrębnym
zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Złotów.
7. Okres najmu trwa od godziny 14:00, do godziny 10:00 kolejnego dnia.
8. W przypadku grup zorganizowanych organizatorem może być wyłącznie osoba
pełnoletnia, biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy.
Dorośli korzystają z wiaty na własną odpowiedzialność, a za osoby niepełnoletnie
odpowiedzialność przejmują ich opiekunowie.
9. Korzystający z wiaty zobowiązani są do kulturalnego zachowania oraz utrzymania
ładu i porządku w trakcie pobytu.
10. Najemca po zakończeniu pobytu zobowiązany jest do przywrócenia porządku,
zważając na możliwość najmu przez kolejną osobę bezpośrednio po opuszczeniu
obiektu.
Najemca zobowiązany jest do zabrania wytworzonych odpadów komunalnych.
Najemca po zakończeniu pobytu przekazuje obiekt do kontroli jego stanu.
11. Korzystający z wiaty zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad
ochrony przeciwpożarowej.
Dopuszcza się rozpalanie ogniska w miejscu wyłącznie do tego przeznaczonym.
12. Korzystanie z ognia musi odbywać się pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:

- rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy
jego rozpalaniu, utrzymywaniu i gaszeniu;
- po zakończeniu pobytu pod wiatą należy upewnić się, czy palenisko zostało
skutecznie wygaszone;
- zabrania się pozostawiania paleniska bez nadzoru;
- należy posługiwać się wyłącznie materiałem do palenia przygotowanym przez
pracownika Nadleśnictwa Złotów
- palenie jakichkolwiek innych materiałów jest zabronione.
13. Nadleśnictwo Złotów nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem
nieprzestrzegania przez najemców obiektu zawartych w regulaminie zasad. Najemca
ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia infrastruktury i wyposażenia powstałe z winy najemcy.
14. Zabrania się niszczenia drzew i krzewów oraz płoszenia, chwytania i zabijania dzikich
zwierząt.
15. Korzystający z wiaty zobowiązani są do korzystania z udostępnionej latryny.
16. Korzystający z obiektu mają obowiązek stosować się do zaleceń pracowników
Nadleśnictwa Złotów.
17. Korzystający z obiektu mają obowiązek parkowania samochodów w wyznaczonym
miejscu.
18. Nadleśnictwo Złotów nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki, zdarzenia i
szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz ogólnych
zasad BHP.
19. Nadleśnictwo Złotów nie zaleca przebywania pod wiatą w czasie burzy i podczas
silnych wiatrów. Nadleśnictwo Złotów nie odpowiada na skutki przebywania pod wiatą
podczas złych warunków atmosferycznych. Korzystający z wiaty na własną
odpowiedzialność podejmują decyzję o pozostaniu pod wiatą podczas niekorzystnych
warunków.
20. Nadleśnictwo Złotów nie odpowiada za ukąszenia korzystających z wiaty przez
zwierzęta oraz inne nieprzewidywalne zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze
zwierzętami, a także za powstałe alergie, uczulenia i zatrucia grzybami lub roślinami.
21. Wszelkie nieprawidłowości mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz wszelkie
dostrzeżone uszkodzenia infrastruktury, nieporządek lub inne nieprawidłowości
należy zgłaszać w biurze Nadleśnictwa Złotów (tel. 67 263 34 71; e-mail:
zlotow@pila.lasy.gov.pl) przed rozpoczęciem korzystania z wiaty.

