Załącznik Nr 2 /2021
do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk
z dnia 07 października 2021 r.
w sprawie zasad korzystania z urządzeń infrastruktury
turystycznej i edukacyjnej oraz regulaminu uczestnictwa
w zajęciach z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej
prowadzonych na terenie Nadleśnictwa Pułtusk

Regulamin korzystania ze ścieżek edukacyjnych Nadleśnictwa Pułtusk
1. Przed skorzystaniem ze ścieżki edukacyjnej, użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z
regulaminem ścieżek, a rozpoczęcie korzystania ze ścieżek uważa się za akceptację
niniejszego regulaminu w całości przez użytkownika.
2. Ścieżki edukacyjne znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Pułtusk przeznaczone są do
zwiedzania zarówno przez grupy zorganizowane jak i osoby indywidualne.
3. Wszelkie planowane imprezy, zgromadzenia sportowe i integracyjne wymagają zgody
Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk.
4. Osoby korzystające ze ścieżek zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom
pracowników Służby Leśnej oraz innych służb mundurowych i ratowniczych, zwłaszcza w
sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, zmierzającym do oddalenia lub ograniczenia tego
zagrożenia.
5. Na ścieżkach należy poruszać się zgodnie z jej oznakowaniem, przebiegiem i kierunkiem.
6. Osoby korzystające ze ścieżek zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących
przebywania i korzystania z terenów leśnych.
7. Na ścieżce obowiązują zasady ochrony przeciwpożarowej, wynikające ze stosownych
przepisów.
8. Przed wyjściem na ścieżki edukacyjne należy upewnić się czy nasz stan zdrowia i sprawność
psychofizyczna pozwala na długie wędrówki po lesie.
9. Osoby przebywające na ścieżkach powinny brać pod uwagę ryzyko wynikające z przebywania
na terenach leśnych a w szczególności:


możliwość ukąszenia lub pogryzienia przez zwierzęta (owady, kleszcze, żmije, itp.),



kontakt z innymi czynnikami biologicznymi np. pyłki kwiatowe, kolce i ciernie, grzyby,
wirusy, bakterie itp.,



inne zagrożenia np. możliwość potknięcia się czy poślizgnięcia na nierównościach terenu,
pniakach, korzeniach, uderzenia, skaleczenia kolcami lub cierniami roślin, itp.,



zagrożenie z tytułu samowolnego oddalenia się od grupy w terenie leśnym (możliwość
zabłądzenia),



zagrożenia z tytułu maszyn w ruchu (pojazdy transportowe).

10. Zabrania się korzystania ze ścieżek edukacyjnych w trakcie ulewnego deszczu, silnych
wiatrów, gęstej mgły lub innych zjawisk pogodowych zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.
11. Na terenie ścieżek oraz w jej okolicach mogą być prowadzone prace związane z
prowadzeniem gospodarki leśnej. W takim przypadku zaleca się szczególna ostrożność
podczas korzystania ze ścieżek oraz dostosowanie swojego zachowania do wprowadzonych
przez Nadleśnictwo ograniczeń.
12. Na terenie ścieżek edukacyjnych zabrania się:


zaśmiecania terenu,



wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się
na trasie ścieżki,



puszczania luzem zwierząt domowych,



wjazdu pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi bez zgody Nadleśniczego
Nadleśnictwa Pułtusk,



rozstawiania namiotów i przyczep kempingowych, biwakowania



używania otwartego ognia,



niszczenia wyposażenia i zieleni,



korzystania z obiektów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

13. Nadleśnictwo Pułtusk nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z
obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych, których jest właścicielem.
14. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Nadleśniczy
Nadleśnictwa Pułtusk.
15. W sprawie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania obiektów rekreacyjnowypoczynkowych należy zwracać się do Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk.

