Nadleśnictwo Olsztynek

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KŁADKI NA UROCZYSKU NAPROMEK
W NADLEŚNICTWIE OLSZTYNEK
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Wejście na teren kładki jest bezpłatne.
Właścicielem kładki jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olsztynek.
Kładka i jej elementy powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Dzieci oraz młodzież do lat 18 może przebywać na terenie kładki wyłącznie pod opieką osób dorosłych lub
opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
Osobom korzystającym z Kładki na Uroczysku Kołatek zabrania się:
a. Niszczenia infrastruktury, tablic edukacyjnych, eksponatów i innych elementów kładki oraz użytkowania
ich niezgodnie z przeznaczeniem;
b. Niszczenia roślin, w tym zrywania gatunków chronionych oraz płoszenia, chwytania lub zabijania dziko
występujących zwierząt, owadów, niszczenia nor, gniazd;
c. Zaśmiecania terenu i biwakowania;
d. Przebywania z psami bez smyczy;
e. Hałasowania;
f. Poruszania się po kładce i obiektach do niech przyległych pojazdami silnikowymi, jazdy rowerem po
drewnianej kładce, poruszania się po terenie torfowiska poza kładką i wychylania się poza kładkę;
g. Używania otwartego ognia i palenia tytoniu.
Teren kładki oraz przyległe do niego obszary mogą być źródłem zagrożeń, wobec czego należy stosować się
do zaleceń:
a. W czasie burz oraz porywistych wiatrów należy opuścić kładkę;
b. Zachować ostrożność w przypadku spotkań z dzikimi zwierzętami;
c. Nadleśnictwo Olsztynek nie odpowiada za ukąszenia (pszczoły, kleszcze, szerszenie, żmije, komary
itp.) oraz inne nieprzewidziane zdarzenia będące ich skutkiem;
d. W okresach dużej wilgotności (po intensywnych opadach deszczu, śniegu itp.) gdy drewniana kładka
może być śliska, należy zachować szczególną ostrożność lub zrezygnować z poruszania się po kładce;
W przypadku korzystania z kładki przez grupy zorganizowane, osoba odpowiedzialna za grupę (organizator
wycieczki) ma obowiązek zapoznania uczestników z regulaminem kładki. Osoba odpowiedzialna za grupę jest
obecna przez cały czas korzystania ze ścieżki przez grupę, ponosi również pełną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo uczestników, a w szczególności za:
a. Zapoznanie uczestników z zagrożeniami oraz rozpoznanie, czy nie ma przeciwskazań do poruszania
się po kładce;
b. Podjęcie decyzji o możliwości poruszania się po kładce podczas niekorzystnych warunków
pogodowych, a także za skutki tej decyzji;
c. Pozostawienie porządku po skorzystaniu z kładki;
d. Stosowanie się uczestników grupy do postanowień regulaminu.
Za wszelkie uszkodzenia podczas korzystania z kładki pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która
wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
Wszelkie nieprawidłowości mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz wszelkie dostrzeżone uszkodzenia
infrastruktury prosimy niezwłocznie zgłaszać w biurze Nadleśnictwa Olsztynek lub telefonicznie pod numerem
tel.: (89) 519 20 03.
Wszystkie osoby przebywające na kładce są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania postanowień
niniejszego regulaminu.

Życzymy miłego i spokojnego wypoczynku na terenie naszego Nadleśnictwa!
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