Regulamin Obiektu turystyczno-edukacyjnego w Leśnictwie Roztoka Mała
(nr. INW 291/970/21)
1. Właścicielem a zarazem zarządcą obiektu jest Nadleśnictwo Piwniczna, ul. Zagrody
32, 33-350 Piwniczna Zdrój, tel. 184464026 184495931,
2. Obiekt usytuowany jest na terenie Nadleśnictwa Piwniczna, na działce ewidencyjnej
nr 212/202 w obrębie ewidencyjnym Roztoka Ryterska w gminie Rytro
współrzędne GPS: SZ: 4928'29.23" N DŁ: 2039'19.30" E
3. Korzystający z wiaty są zobowiązani zapoznać się niniejszym regulaminem,
4. Obiekt jako miejsce wypoczynku jest przeznaczony do korzystania dla osób
indywidualnych jak i grup zorganizowanych,
5. Za grupę zorganizowaną odpowiedzialność bierze opiekun grupy, osoba pełnoletnia,
który odpowiada za bezpieczeństwo pozostałych korzystających, w szczególności
nieletnich,
6. Korzystanie z wiaty odbywa się bezpłatnie we wszystkie dni tygodnia,
7. Korzystający z wiaty zobowiązani są do przestrzegania zasad ochrony
przeciwpożarowej wynikających ze stosownych przepisów i uregulowań,
8. Dopuszcza się korzystanie z ognia tylko w miejscu do tego przeznaczonym (palenisko
pod rusztem),
9. Rozpalenia ognia, nadzorowania go oraz zagaszenia może wykonywać wyłącznie
osoba pełnoletnia,
10. Po zakończeniu używania grilowiska należy bezwzględnie upewnić się, że ogień
został skutecznie zagaszony,
11. W celach opałowych należy korzystać wyłączenie z drewna przygotowanego w tym
celu przez Nadleśnictwo Piwniczna,
12. Z grilla można korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem tj. wyłącznie do
podgrzewania (smażenia) posiłków, przy czym ruszt można podnosić i opuszczać za
pomocą korbki, zabrania się go huśtać, czy obracać wokół własnej osi,
13. Po zakończeniu korzystania z grila, po upewnieniu się, że ogień został skutecznie
zagaszony ruszt należy maksymalnie opuścić,
14. Barierki wokół obiektu służą względom zabezpieczenia przed spadnięciem ze skapry,
zabrania się wchodzenia na nie, czy opierania się,
15. Korzystający z obiektu są zobowiązani do zachowania czystości, wszelkie śmieci,
niedojedzone resztki, należy wrzuć do pojemników specjalnie w tym celu
przygotowanych,
16. Na terenie obiektu zabrania się niszczenia mienia, zaśmiecania, niszczenia zieleni,
puszczania psów luzem, biwakowania, wjazdów pojazdami silnikowymi,
17. Za stwierdzone szkody na terenie obiektu odpowiedzialność biorą osoby z niego
korzystające w związku z tym wszelkie stwierdzone przed rozpoczęciem korzystania
usterki, czy zniszczenia należy zgłosić zarządcy obiektu,
18. Nadleśnictwo Piwniczna nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na
terenie obiektu oraz zgubione rzeczy,
19. Telefony alarmowe:
NUMER ALARMOWY - 112
POLICJA - 997
STRAŻ POŻARNA - 998
POGOTOWIE - 112
GOPR - 985 lub 601 100 300
STRAŻ LEŚNA - 605211082 lub 664934829

