Regulamin korzystania z infrastruktury turystycznej zlokalizowanej przy
rezerwacie Głazy Krasnoludków
Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu ochronę mienia, utrzymania
bezpieczeństwa, higieny i estetyki obiektu, jego otoczenia oraz zapewnienia zgodnego
współżycia użytkowników obiektu.
1. Infrastrukturą turystyczną zlokalizowana w pobliżu rezerwatu Głazy Krasnoludków
zarządza Nadleśniczy Nadleśnictwa Kamienna Góra.
2. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem
oraz do przestrzegania jego zasad.
3. Osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane do podporządkowania się
poleceniom wydawanym przez pracowników Służby Leśnej, jeśli odnoszą się one do
bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, a nie są sprzeczne z regulaminem.
4. Obiekt jako miejsce wypoczynku służy osobom indywidualnym i grupom
zorganizowanym.
5. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne. Wiaty udostępniana jest w godzinach od 10.00
do 23.00
6. W przypadku grup zorganizowanych organizator zobowiązany jest do uzgodnienia
terminu korzystania z obiektu z nadleśnictwem oraz do spisania stosownego
porozumienia wraz z protokołem zdawczo odbiorczym oraz wpłaty kaucji stanowiącej
zabezpieczenie udostępnionego mienia.
7. Kaucja podlega zwrotowi na zasadach określonych w porozumieniu.
8. Grupy zorganizowane mogą korzystać z infrastruktury turystycznej oraz z gruntu na
wyłączność jedynie w terminach uzgodnionych z nadleśnictwem
9. W przypadku grupy zorganizowanej organizatorem wypoczynku może być wyłącznie
osoba pełnoletnia, przyjmująca odpowiedzialność za wszystkich członków grupy.
10. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie obiektu odpowiedzialność
przyjmują ich opiekunowie.
11. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony
przeciwpożarowej, wynikających ze stosownych przepisów.
12. Dopuszcza się rozpalanie ognia tylko w miejscach do tego przeznaczonych –
murowany grill, miejsce na ognisko.
13. Korzystanie z grilla i miejsca na ognisko może odbywać się pod nadzorem osoby
pełnoletniej, przy czym:
a. Rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy
jego rozpalaniu i utrzymywaniu
b. Po zakończeniu pobytu w obiekcie osoby, które korzystały z grilla lub miejsca na
ognisko zobowiązane są do jego zagaszenia
c. W trakcie korzystania z grilla lub miejsca na ognisko zabrania się pozostawiania
ognia bez nadzoru.
d. W celach opałowych można wykorzystywać wyłącznie odpady drzewne znajdujące
się na terenie obiektu.

14. Na terenie obiektu zabrania się:
a. Wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Nadleśnictwa
b. Zaśmiecania i zanieczyszczania obiektu
c. Niszczenia budowli i wyposażenia obiektu
d. Niszczenia zieleni
e. Puszczania psów bez smyczy
f. Biwakowania
15. Przebywającym na terenie obiektu zabrania się używania wulgarnego słownictwa,
zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu.
16. Korzystający z obiektu ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w
trakcie trwania korzystania z obiektu oraz za szkody powstałe podczas pobytu. W
związku z tym przed wejściem na teren obiektu należy zgłosić właścicielowi wszystkie
stwierdzone przypadki zniszczeń, nieporządku oraz inne nieprawidłowości.
17. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do pozostawienia po sobie ładu i porządku.
Wszystkie odpady należy umieścić w przygotowanych do tego pojemnikach.
18. Nadleśnictwo Kamienna Góra nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Wypadki powstałe na terenie obiektu
b. Zgubione rzeczy osobiste i wartościowe
19. W sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania obiektu należy zwracać
się do Nadleśniczego Nadleśnictwa Kamienna Góra.
20. Telefony alarmowe:

Wykaz ważnych telefonów:
POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
STRAŻ POŻARNA 998 lub 112
POLICJA 997 lub 112
STRAŻ LEŚNA 601 878 307
LEŚNICZY LEŚNICTWA DOBROMYŚL 607 930 219

Nadleśniczy Nadleśnictwa
Kamienna Góra
Kontakt:
Nadleśnictwo Kamienna Góra
Ul. Bohaterów Getta 33
58-400 Kamienna Góra
Tel. 75 744 30 65
http://www.kamienna.wroclaw.lasy.gov.pl/
e-mail: kamienna@wroclaw.lasy.gov.pl

