Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 18/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Dojlidy
z dnia 22.05.2020r.

Regulamin korzystania z leśnych ścieżek
dydaktyczno – przyrodniczych
na terenie Nadleśnictwa Dojlidy
1.Każda z leśnych ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych znajdujących się na terenie
Nadleśnictwa Dojlidy objęta jest niniejszym Regulaminem.
2. Leśna ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza jest miejscem przeznaczonym do edukacji leśnej
i wypoczynku ludzi.
3. Wejście na teren ścieżki jest dobrowolne.
4 .Korzystanie ze ścieżki odbywa się na własną odpowiedzialność.
5. Korzystanie dzieci ze ścieżki możliwe jest tylko pod opieką osoby dorosłej.
6. Nadleśnictwo Dojlidy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas
korzystania z leśnej ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej.
7. Ścieżka i jej elementy powinny być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. W przypadku grup zorganizowanych termin wizyty należy ustalić z osobą zajmującą się
edukacją leśną w Nadleśnictwie Dojlidy. Grupa zorganizowana to np. grupy szkolne
i przedszkolne.
9. Teren ścieżki i przyległe do niej tereny mogą stanowić źródło różnych zagrożeń (ukąszenia
owadów, warunki atmosferyczne, ukształtowanie terenu, oblodzona bądź śliska
nawierzchnia itp.).
10.Zarówno poszczególne odcinki ścieżki, jak i cała ścieżka mogą być okresowo zamykane
z powodu prowadzenia prac leśnych lub z innych ważnych względów. Będą one wówczas
oznaczone tablicami „ZAKAZ WSTĘPU” lub w inny czytelny sposób. Naruszenie
zakazu wstępu rodzi odpowiedzialność ukarania mandatem .
11.Należy pamiętać, że na ścieżce mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób
naturalny, bez wiedzy Służby Leśnej, jak np. przewrócone połamane drzewa i gałęzie.
Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu, winny być w miarę
możliwości zgłaszane Nadleśnictwu Dojlidy pod numerem telefonu 85 7436875.
12.W czasie burz, silnych wiatrów lub innych niesprzyjających warunków pogodowych
odwiedzający powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić ścieżkę dydaktyczną.
12.Na terenie ścieżki obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz innych
środków odurzających.
13.Zabrania się również:
•niszczenia infrastruktury oraz zaśmiecanie terenu,
•niszczenia oraz zrywania roślin,
•dokarmiania, płoszenia, chwytania oraz zabijania dziko żyjących zwierząt,
•niszczenia nor, gniazd, mrowisk, budek lęgowych itp.,
• prowadzenia zwierząt domowych luzem-bez smyczy,
•hałasowania,
•biwakowania,
•kąpieli i eksploracji zbiorników wodnych,
•rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi i bez uzgodnienia z
pracownikiem nadleśnictwa,

•poruszania się po ścieżce i terenach do niej przyległych pojazdami silnikowymi oraz
konno.
14.Za rzeczy pozostawione, zgubione lub uszkodzenie mienia prywatnego użytkowników na
terenie ścieżki dydaktycznej, Nadleśnictwo Dojlidy nie ponosi odpowiedzialności.
15.Każda z osób korzystających z miejsca postoju/parkingu leśnego/miejsca odpoczynku,
zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej
lub też innych osób działających w imieniu Nadleśnictwa.
16.Podczas korzystania ze ścieżki należy zapoznać się z zagrożeniami występującymi w
lesie, w szczególności:
a) związanymi z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, burza, wysokie,
niskie temperatury, grad, okiść )oraz z zagrożeniem pożarowym;
b) zagrożeniami wynikającymi z trudnych warunków terenowych wykroty, jary, stoki,
bagna i inne miejsca niebezpieczne (możliwość potknięcia, poślizgnięcia);
c) zagrożeniami związanymi z upadkiem z wysokości np. konarów, gałęzi drzewa;
d) zagrożeniami w miejscach składowania i magazynowania surowca drzewnego;
e) zagrożeniami związanymi z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne( m.in.
możliwość ukąszenia przez owady, kleszcze, żmije, wpływ roślin, pyłki, kolce, ciernie,
właściwości parzące, gleba, wirusy, bakterie, grzyby);
f) zagrożeniami wynikającymi z obecności osób postronnych;
g) zagrożeniami związanymi z sąsiedztwem dróg, szlaków kolejowych, linii i urządzeń
energetycznych i teleenergetycznych;
h) zagrożeniami odzwierzęcymi;
i) możliwość zabłądzenia w lesie.
17.Wszelkie zauważone nieprawidłowości, uszkodzenia infrastruktury bądź inne zagrożenia
mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników należy bezzwłocznie zgłaszać do biura
Nadleśnictwa Dojlidy numer tel. 857436875.
18.Wejście na ścieżkę dydaktyczną oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

TELEFONY ALARMOWE:
POGOTOWIE RATUNKOWE: 999 lub 112
STRAŻ POŻARNA: 998 lub 112
POLICJA:

997 lub 112

