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Regulamin korzystania z salki edukacyjnej w Nadleśnictwie Damnica.
1. Salka edukacyjna, zwana też dalej „’’obiektem -zlokalizowana jest w siedzibie
Nadleśnictwa Damnica, przy ul. Wincentego Witosa 2A w Damnicy.
2. Sala edukacyjna może być użytkowana przez placówki oświatowe, grupy
zorganizowane lub inne podmioty za zgodą Nadleśniczego Nadleśnictwa
Damnica, a także pod nadzorem pracownika Nadleśnictwa Damnica i jest
miejscem przeznaczonym do edukacji leśnej dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Wejście i korzystanie z obiektu jest bezpłatne.
4. Korzystanie dzieci i młodzieży z obiektu jest możliwe tylko pod opieką osoby
dorosłej.
5. Przed przystąpieniem do korzystania z salki edukacyjnej opiekun grupy
zorganizowanej powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z form
edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzonej przez pracowników Nadleśnictwa
Damnica, a następnie wypełnić kartę zgłoszenia i dostarczyć ją do siedziby
nadleśnictwa

osobiście

lub

mailowo

na

adres

damnica@szczecinek.lasv.qov.pl.
6. Pojemność salki edukacyjnej wynosi maksymalnie 25 osób.
7. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach pracy Nadleśnictwa Damnica.
8. Obiekt edukacyjny, jaki i przyległe do niego tereny mogą stanowić źródło
różnorakich zagrożeń - w związku z tym pełną odpowiedzialność za dzieci na
terenie obiektu ponoszą ich opiekunowie.
9. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych,
innych używek oraz palenia papierosów i e-papierosów.
10. Podczas korzystania z obiektu zabrania się niszczenia infrastruktury, tablic
tematycznych, eksponatów i zaśmiecania terenu.
11. Na terenie obiektu należy: przestrzegać obowiązujących przepisów BHP
i

przepisów

przeciwpożarowych

oraz

dbać

o wszystkie

urządzenia

i eksponaty.
12. Za zniszczenia powstałe podczas korzystania z sali edukacyjnej odpowiada
i ponosi odpowiedzialność (również materialną) opiekun grupy, który podczas
zajęć jest zobowiązany do ciągłej obecności w sali.
13. Podczas korzystania z sali edukacyjnej należy stosować się do wskazówek
pracowników Nadleśnictwa Damnica.
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14. Nadleśnictwo Damnica nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe
podczas korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z niego na własną
odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
15. Wszelkie zauważone nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń, zagrożenia
mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników należy bezzwłocznie zgłaszać
do Nadleśnictwa Damnica.
16. W

zakresie

spraw

nienormowanych

niniejszym

regulaminem

decyzje

podejmuje pracownik Nadleśnictwa Damnica w uzgodnieniu z Nadleśniczym
Nadleśnictwa Damnica.
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Regulamin korzystania ze ścieżki edukacyjnej w Nadleśnictwie Damnica w
leśnictwie Karżniczka.
1. Leśna ścieżka edukacyjna zwana także „obiektem” w leśnictwie Karżniczka
jest miejscem przeznaczonym do edukacji leśnej i wypoczynku dla dzieci,
młodzieży
i dorosłych.
2. Obiekt jest udostępniony codziennie, a wejście na teren obiektu jest
bezpłatne.
3. Ścieżka i elementy drewnianej infrastruktury powinny być wykorzystane
zgodnie z przeznaczeniem.
4. Korzystanie dzieci i młodzieży do lat 18 z obiektu jest możliwe tylko pod
opieką osoby dorosłej (nauczyciela, rodzica, opiekuna), która ponosi pełną
odpowiedzialność za dziecko.
5. W przypadku grup zorganizowanych termin wizyty należy wcześniej uzgodnić
z Nadleśnictwem Damnica, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach
7.00-15.00 pod nrtel. 881328038 lub e-mail:damnica@szczecinek.lasv.qov.pl
6. Zajęcia terenowe na ścieżce mogą być prowadzone wyłącznie po uprzednim
pisemnym zgłoszeniu (karta zgłoszenia ) dostępnym na stronie internetowej
Nadleśnictwa Damnica.
7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych,
innych używek oraz palenia papierosów i e-papierosów.
8. Na terenie obiektu zabrania się: niszczenia infrastruktury, zaśmiecania terenu,
niszczenia zieleni, chwytania lub zbijania dziko występujących zwierząt,
niszczenia nor, gniazd, puszczania psów luzem, hałasowania, biwakowania,
kąpieli i eksploracji zbiorników wodnych, rozniecania ognia, poruszania się po
ścieżce pojazdami silnikowymi.
9. Teren ścieżki i przyległe tereny leśne mogą stanowić źródło różnych zagrożeń
(ukąszenia owadów, warunki atmosferyczne, ukształtowanie terenu, obecność
dzikich zwierząt itp.)
10. Nadleśnictwo Damnica nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe
podczas korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z niego na własną
odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody. Za rzeczy
pozostawione na terenie obiektu Nadleśnictwo Damnica nie ponosi
odpowiedzialności.
11. Wszelkie zauważone nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń, zagrożenia
mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników należy bezzwłocznie zgłaszać
do administratora obiektu - Nadleśnictwa Damnica.
12. Nie jest wskazane korzystanie z obiektu podczas silnych wiatrów, opadów
atmosferycznych i burz. Jeżeli w trakcie spaceru pogoda gwałtownie się
zmieni, należy oddalić się w bezpieczne miejsce (pole łąka) i nie szukać
schronienia pod drzewami.
13. Poszczególne odcinki ścieżki jak również cała ścieżka mogą być okresowo
zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych
względów. Będą one wówczas oznaczone tablicami „ZAKAZ WSTĘPU” lub
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w inny czytelny sposób. Naruszenie zakazu wstępu wiąże się z ryzykiem
otrzymania mandatu.
14. Podczas korzystania ze ścieżki należy zapoznać się z zagrożeniami
występującymi w środowisku leśnym, w szczególności:
a) związanymi z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, burza,
wysokie i niskie temperatury, grad, okiść itp.) oraz zagrożeniem
pożarowym,
b) zagrożeniami wynikającymi z trudnych warunków terenowych (wykroty,
jary, stoki, bagna i inne miejsca niebezpieczne,
c) zagrożeniami związanymi z upadkiem z wysokości np. konarów, gałęzi itp.
d) zagrożeniami w miejscach składowania i magazynowania surowca
drzewnego,
e) zagrożeniami związanymi z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne
(m.in. ukąszenia przez owady, żmije, występowanie pyłków roślin,
właściwości parzące roślin, grzyby, wirusy, bakterie itp.)
f) zagrożenia wynikające z obecności osób trzecich
g) zagrożenia związane z sąsiedztwem dróg, szlaków kolejowych, linii i
urządzeń energetycznych itp.
h) zagrożeniami odzwierzęcymi,
i) możliwością zabłądzenia w lesie
15. Każda z osób korzystających ze ścieżki edukacyjnej zobowiązana jest do
podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
16. Wejście na ścieżkę dydaktyczną oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
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Regulamin korzystania z „Zielonej klasy” w leśnictwie Wielka Wieś w
Nadleśnictwie Damnica.
I . Obiekt stanowi własność Nadleśnictwa Damnica, zarządza nim Nadleśniczy
Nadleśnictwa Damnica.
2. Korzystający z obiektu wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu
i zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień.
3.Osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane do podporządkowania się
poleceniom
wydawanym
przez
pracowników
Nadleśnictwa
Damnica,
w szczególności jeżeli odnoszą się one do spraw bezpieczeństwa osób i ochrony
mienia.
4.0biekt służy wyłącznie do celów edukacyjnych. Korzystanie z obiektu jest
bezpłatne.
5. W przypadku grup zorganizowanych z obiektu można korzystać po wcześniejszej
rezerwacji na podstawie pisemnego zgłoszenia (karta zgłoszenia ) dostępnego na
stronie internetowej Nadleśnictwa Damnica.
6. Za grupy zorganizowane uważa się np. klasy szkolne, grupy przedszkolne,
podmioty zrzeszające seniorów, stowarzyszenia itp.
7. Zielona klasa udostępniana jest w dniach i w godzinach pracy Nadleśnictwa
Damnica , tj.: 7.00-15.00. Udostępnianie obiektu w innych terminach odbywa się na
podstawie indywidualnej zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Damnica.
8. W przypadku grupy zorganizowanej organizatorem spotkania może być wyłącznie
osoba pełnoletnia, przyjmująca pełną odpowiedzialność za obiekt i wszystkich
członków grupy.
9. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie obiektu odpowiedzialność
przyjmują ich opiekunowie. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za nieletnich
korzystających z obiektu bez opieki osób dorosłych.
10. Dopuszcza się palenie ogniska za zgodą zarządcy obiektu i wyłącznie
wyznaczonym do tego miejscu.

w

I I . Organizator ogniska ponosi odpowiedzialność za dozorowanie ogniska (od
momentu rozpalenia do momentu całkowitego ugaszenia), bezpieczeństwo
uczestników oraz odpowiada za teren przyległy przy czym:
- rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy
jego rozpalaniu i utrzymywaniu, wysokość płomienia nie może przekroczyć 1m
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- w trakcie korzystania z miejsca na ognisko zabrania się pozostawiania ognia bez
nadzoru
- przed zakończeniem pobytu na terenie obiektu osoby, które korzystały z miejsca na
ognisko zobowiązane są do skutecznego zgaszenia ognia
12. W ognisku nie wolno spalać materiałów innych niż drewno.
13. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i zasad
ochrony przeciwpożarowej.
14. Korzystający z obiektu zobowiązani są do pozostawienia miejsca w należytym
porządku i czystości. Wszystkie odpady, śmieci i nieczystości należy umieścić
koszach.
15. Organizator spotkania zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów
ewentualnych szkód wyrządzonych przez korzystających z obiektu.
16. Nie stosowanie się do przepisów ogólnych oraz zapisów niniejszego regulaminu
może
skutkować
sankcjami
przewidzianymi
odpowiednimi
przepisami,
a w szczególności interwencją Straży Leśnej, a także odpowiedzialnością karną.
17. Na terenie obiektu zabrania się:
a) zaśmiecania i zanieczyszczania obiektuA
b) niszczenia wyposażenia obiekty
c) niszczenia zieleń^
d) puszczania psów luzem*
e) biw akow ani
f) zachowania w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu*
18. Nadleśnictwo Damnica nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe
na terenie obiektu oraz za zgubione rzeczy osobiste i wartościowe.
19. Wszelkie wątpliwości w zakresie korzystania i funkcjonowania obiektu oraz
stwierdzone przed wejściem na teren obiektu uszkodzenia urządzeń, stwierdzone
przypadki zniszczeń oraz inne nieprawidłowości należy zgłosić w biurze
Nadleśnictwa Damnica pod numerem telefonu: 59 811 30 33.

NAD
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Regulamin korzystania z miejsc postoju pojazdów w Nadleśnictwie Damnica.
1. Regulamin

określa

warunki

korzystania

z

miejsc

postoju

pojazdów

zarządzanych przez Nadleśnictwo Damnica.
2. Każda osoba korzystająca z miejsc postoju pojazdów wyraża zgodę na
postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania
jego postanowień.
3. Miejsca postoju pojazdów są dostępne przez cały rok z wyjątkiem okresów
spowodowanych

zdarzeniami

szczególnego

znaczenia.

W

przypadku

czasowego wyłączenia obiektów z użytkowania, zostaną one oznaczone
tablicami „ZAKAZ WSTĘPU” lub w inny widoczny sposób.
4. Leśne miejsca postoju pojazdów nie są strzeżone. Ryzyko wynikające
z uszkodzenia, utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty
przedmiotów

pozostawionych

korzystająca

z

miejsca

w

postoju.

pojeździe,

ponosi

Nadleśnictwo

wyłącznie

Damnica

nie

osoba
ponosi

odpowiedzialności za wypadki powstałe na terenie obiektu oraz zgubione
rzeczy osobiste i wartościowe.
5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsc postoju należy
zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż
10 km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku, Prawo o ruchu drogowym [ Dz. U. 2020r., poz.110 ze
zm.)
6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsc postoju obowiązują zasady
i przepisy określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym. W sytuacji uszkodzenia ciała lub wypadku zagrażającego życiu lub
zdrowiu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby ratunkowe.
7. Każda z osób korzystających z miejsc postoju zobowiązana jest do
podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
8. Osobom korzystającym z miejsc postoju zabrania się:
- wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną
pojazdu, w tym mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
- zaśmiecania terenu,
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- wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci
znajdujących się na miejscach postoju,
-

pozostawiania

pojazdów w

sposób

utrudniający korzystanie

innym

użytkownikom z miejsc postoju,
- pozostawianie pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg
pożarowych,
- prowadzenia na terenie miejsc postoju działalności usługowej lub handlowej
bez stosownej zgody Nadleśniczego,
- puszczania luzem zwierząt domowych,
- rozstawiania namiotów,
- pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas
dłuższy niż 1 doba,
- rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsc postoju
pojazdów.
9.

Z

wyposażenia

miejsc

postoju

pojazdów

należy

korzystać

zgodnie

z przeznaczeniem.
10. Wszelkie uwagi dot. zniszczeń, nieprawidłowości i ewentualnych zagrożeń należy
zgłaszać do administratora obiektu Nadleśnictwa Damnica pod
(59)811 30 33.

nr telefonu

jg
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Regulamin korzystania z platform widokowych w rezerwatach przyrody
w Nadleśnictwie Damnica.

1. Platformy widokowe w rezerwatach przyrody „Bagna Izbickie” i Torfowisko
Pobłockie” są obiektami ogólnodostępnymi.
2. Osoby przebywające na terenie rezerwatów zobowiązane są stosować się
do przepisów ustawy
dotyczących

z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

rezerwatów

przyrody

oraz

postanowień

niniejszego

regulaminu.
3. W okresach prowadzenia czynnych zabiegów ochrony przyrody (usuwanie
biomasy z torfowisk, itp.) platformy mogą zostać wyłączone z ruchu
turystycznego i oznakowane tablicami „ZAKAZ WSTĘPU” lub w inny
widoczny sposób.
4. Na terenie rezerwatów zabronione są wszelkie działania prowadzące do
zmian w krajobrazie lub jego elementach, w szczególności:
- usuwanie, niszczenie, uszkadzanie szaty roślinnej,
- zbiór dzikorosnących roślin lub ich części, owoców, grzybów; chwytanie,
płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, niszczenie nor i legowisk
zwierzęcych, gniazd ptasich, wybieranie jaj,
- niszczenie gleby,
- zakłócenie ciszy i używanie urządzeń nagłaśniających,
- rozniecanie i palenie ognia,
- zaśmiecanie i zanieczyszczanie gleby i powietrza,
- wypuszczanie zwierząt domowych luzem,
- usuwanie i niszczenie infrastruktury turystycznej,
- prowadzenie badań naukowych bez zgody RDOŚ w Gdańsku.
5. Wszystkie osoby przebywające na platformie widokowej powinny zachować
szczególną ostrożność szczególnie podczas opadów atmosferycznych.
Nie należy wychylać się poza balustradę , skakać z platformy .
6.

Korzystającym z platformy widokowej zabrania się spożywania napojów
alkoholowych i innych środków odurzających, a także palenia papierosów i
e-papierosów.
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7. Nadleśnictwo Damnica nie odpowiada za wypadki wynikające z naruszenia
powyższego regulaminu oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.
8. Wszelkie

uszkodzenia

Nadleśnictwa Damnica

platform

należy

zgłaszać

do

nr telefonu (59) 811 30 33 lub na skrzynkę mailową

damnica@szczecinek.lasv.qov.pl .

V

widokowych

