Załacznik nr 2 do Zarządzenia nr 43/2020 z dnia
25 czerwca 2020 roku

Regulamin korzystania z miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego
Polana Trzech Dębów w Nadleśnictwie Karczma Borowa
1.
2.
3.
4.

5.

Regulamin określa warunki korzystania z Polany Trzech Dębów zarządzanej przez Nadleśnictwo
Karczma Borowa
Każda osoba korzystająca z Polany Trzech Dębów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
Właścicielem infrastruktury turystyczno – edukacyjno – sportowo - wypoczynkowej jest
Nadleśnictwo Karczma Borowa.
Organizatorem turystyki na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa nie są Lasy Państwowe. Za
ewentualne wypadki podczas korzystania z infrastruktury nie odpowiada Nadleśnictwo.
Każdy użytkownik dorosły korzysta z infrastruktury na własną odpowiedzialność, a dzieci – na
odpowiedzialność opiekuna.

6.

Polana rekreacyjno-wypoczynkowa ma charakter ogólnodostępny.

7.

Na terenie Polany Trzech Dębów zabrania się:
2.1 palenia otwartego ognia poza miejscem wydzielonym na palenisko po wcześniejszym
otrzymaniu zgody Nadleśnictwa Karczma Borowa,
2.2 pozostawiania nie dogaszonego ognia,
2.3 wjazdu oraz poruszania się pojazdami silnikowymi (samochodami, quadami, motorowerami,
skuterami itp.) z wyłączeniem maksymalnie 2 pojazdów należących do organizatorów imprezy,
2.4 mycia i czyszczenia pojazdów,
2.5 wprowadzania psów luzem,
2.6 zaśmiecania terenu,
2.7 stwarzania zagrożenia dla osób przebywających na terenie polany, dla infrastruktury polany
oraz dla lasu,
2.8 niszczenia nasadzeń, zieleni, mienia stanowiącego wyposażenie polany,
2.9 prowadzenia działalności o charakterze komercyjnym,
2.10 jazdy konnej,
2.11 hałasowania,

2.12 biwakowania,
2.13 rozkopywania terenu,
2.14 umieszczania reklam i ogłoszeń,
2.15 korzystania z polany niezgodnie z jej przeznaczeniem.
8.

Korzystanie z polany przez grupy zorganizowane możliwe jest w okresie od 01.06 do 01.09 do
godziny 21:00, w pozostałym okresie do godziny 18:00. Celem organizacji imprez towarzyskich,
rekreacyjno-sportowych itp. wymaga się:
3.1 Uzgodnienia rezerwacji terminu z osobą wyznaczoną przez Nadleśnictwo Karczma Borowa pod
numerem telefonu 065 529-98-12.
3.2 Pisemnego wniosku stanowiącego załącznik do powyższego regulaminu. Wypełniony wniosek
należy dostarczyć, minimum 5 dni roboczych przed planowanym terminem imprezy, osobiście,
przesłać pocztą elektroniczną (karczmaborowa@poznan.lasy.gov.pl lub tradycyjną (na adres:
Nadleśnictwo Karczma Borowa Kąkolewo, ul. Leszczyńska 39, 64-100 Leszno) lub w inny skuteczny
sposób.

9.
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10.
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a w szczególności:
- o możliwości ukąszenia przez owady, kleszcze, czy żmije, kontaktu z roślinami parzącymi itp.;
- o zagrożeniu z tytułu poruszania się na terenach leśnych (zagrożenie ze strony spadających gałęzi,
możliwość potknięć czy poślizgnięć na nierównościach terenu itp.);
- o zagrożeniach z tytułu samowolnego oddalenia się od grupy w terenie leśnym (możliwość
zabłądzenia);
- o zagrożeniach z tytułu maszyn w ruchu (pojazdy transportowe).
11.

Jednostka zgłaszająca bierze odpowiedzialność za ewentualne następstwa zagrożeń, o których
mowa w pkt. 10.

12.

Za szkody wynikłe z winy uczestników, takie jak zniszczenie infrastruktury Polany Trzech Dębów
należącej do Nadleśnictwa Karczma Borowa odpowiada organizator.

13.

Organizator imprezy odpowiada za :
- przestrzeganie zakazów zgodnie z punktem 7.

14.

Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia środka transportu
organizatorów imprezy.

15.

Obowiązkiem organizatora jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych.
Nadleśnictwo Karczma Borowa nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.

16.

Organizator bierze na siebie pełną odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie przed osobami
trzecimi paleniska.

17.
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Nadleśnictwo Karczma Borowa nie ponosi odpowiedzialności.
18.

Po zakończonym użytkowaniu Polany organizator odpowiedzialny jest za pozostawienie obiektu w
należytym porządku.

19.

Polana Trzech Dębów może być okresowo zamykana z powodu prowadzenia prac leśnych lub
innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one
wówczas oznaczone tablicami zakaz wstępu lub taśmami ostrzegawczymi.

20.

W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje pracownik
Nadleśnictwa w uzgodnieniu z nadleśniczym Nadleśnictwa Karczma Borowa

21.

Wszelkie uwagi użytkowników proszę do biura Nadleśnictwa Karczma Borowa tel. 065 529-98-12
karczmaborowa@poznan.lasy.gov.pl
W razie zagrożenia:
Straż pożarna – tel. 998
Telefon alarmowy – tel. 112

