Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 30/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Złotów
z dnia 01.07.2020

Regulamin korzystania z obiektu wypoczynkowego „Rybakówka”
1.

Niniejszy regulamin jest udostępniony w obiekcie oraz na stronie internetowej
Nadleśnictwa Złotów.

2.

Właścicielem obiektu „Rybakówka” jest Nadleśnictwo Złotów, al. P.J. Lenne 1, 77-400
Złotów.

3.

Obiekt znajduje się w leśnictwie Wierzchołek, w oddziale 49 a, na wschodnim brzegu
jeziora Borówno.

4.

Najemcy obiektu „Rybakówka” zobowiązani są do przestrzegania postanowień
niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w
sytuacjach wyjątkowych do zaleceń leśniczego leśnictwa Wierzchołek (tel. stac.: 67 263
19 20, tel. kom.: 660 759 780).

5.

Domek letni „Rybakówka” 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.

Korzystający z obiektu zobowiązani są do kulturalnego zachowania oraz utrzymania
ładu i porządku w trakcie pobytu.

7.

Najemca po zakończeniu pobytu zobowiązany jest do przywrócenia porządku, zważając
na możliwość najmu przez kolejną osobę bezpośrednio po opuszczeniu obiektu.
Najemca po zakończeniu pobytu przekazuje obiekt do kontroli jego stanu.

8.

Korzystanie z obiektu jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji i uiszczeniu stosownej
opłaty zgodnej z cennikiem. Cenę najmu określa cennik wprowadzony odrębnym
zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Złotów.

9.

Maksymalny okres najmu obiektu to dwa tygodnie (14 dób). Doba liczona jest od
godziny 14:00, do godziny 14:00 kolejnego dnia.

10. 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.
11. Wykupiony pobyt nie zawiera ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
przebywających na terenie obiektu osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego
do najemców.
Tym samym Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie

mienia własnego najemców.
12. Najemcy zobowiązani są niezwłocznie po przyjeździe okazać dowód wpłaty za
wykupiony pobyt oraz dokonać meldunku u leśniczego (lub podleśniczego).
W celu weryfikacji tożsamości Najemca ma obowiązek okazać dowód tożsamości.
Czynność ta jest warunkiem wydania kluczy do wynajmowanego obiektu. W celu
otrzymania kluczy należy skontaktować się z miejscowym leśniczym (tel. stac. : 67 263
19 20, tel. kom. : 660 759 780). Wcześniejsze opuszczenie obiektu należy zgłosić
najpóźniej 12 godzin przed wyjazdem.
13. Wjazd do lasu i parkowanie pojazdu dozwolone jest wyłącznie w miejscu do tego
wyznaczonym. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy i pozostawione w
nich mienie.
14. W przypadku zagubienia klucza najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów
wymiany zamka.
15. Korzystający z obiektu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad
ochrony przeciwpożarowej. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w
środku obowiązuje zakaz używania dodatkowych urządzeń grzewczych oraz
elektrycznych, niestanowiących podstawowego wyposażenia obiektu.
16. Posługiwanie się ogniem w kominku oraz rozpalanie ogniska i grilla może odbywać się
wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody leśniczego.
Dopuszcza się rozpalenie ogniska i grilla w miejscu wyłącznie do tego przeznaczonym.
17. 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.
18. Zabrania się palenia tytoniu w obiekcie.
19. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia
obiektu bez zwrotu kosztów.
20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w obiekcie po zakończeniu pobytu na
wniosek Najemcy mogą na jego koszt zostać odesłane na wskazany adres.
21. Nadleśnictwo Złotów nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki, zdarzenia i
szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz ogólnych zasad
BHP.
22. Nadleśnictwo Złotów nie zaleca przebywania na terenie obiektu w czasie burzy i
podczas silnych wiatrów. Nadleśnictwo Złotów nie odpowiada na skutki przebywania na
terenie obiektu podczas złych warunków atmosferycznych. Najemcy na własną

odpowiedzialność podejmują decyzję o pozostaniu na terenie obiektu podczas
niekorzystnych warunków.
23. 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.
24. O wszystkich sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyduje miejscowy
leśniczy (tel. stac. : 67 263 19 20, tel. kom. : 660 759 780).
Wszelkie uwagi użytkowników o obiekcie prosimy zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub
do biura Nadleśnictwa (tel. 67 263 34 71; e mail: zlotow@pila.lasy.gov.pl).

