Nadleśnictwo Cybinka
REGULAMIN MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW
Regulamin niniejszy określa warunki korzystania z Miejsca Postoju Pojazdów (MPP) zarządzanego
przez Nadleśnictwo Cybinka.
1. Każda osoba korzystająca z MPP wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się
do ich przestrzegania.
2. MPP jest dostępne we wszystkie dni w roku.
3. MPP nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia,
a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z MPP.
4. Podczas wykonywania manewrów pojazdem na terenie MPP należy zachować szczególną ostrożność i
poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h . W przypadku kolizji lub wypadku na terenie MPP –
obowiązują zasady i przepisy o ruchu drogowym.
5. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie MPP –obowiązują ogólne zasady i przepisy o ruchu drogowym.
6. Każda z osób korzystająca z MPP, zobowiązana jest do podporządkowania się ewentualnym poleceniom
pracowników Służby Leśnej.
7. Z wyposażenia MPP należy korzystać w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
8. Osobom korzystającym z MPP zabrania się:
 Używania otwartego ognia, grillowania bez zgody właściciela;
 Spożywania alkoholu;
 Mycia, sprzątania i naprawy pojazdów;
 Zaśmiecania terenu;
 Przywożenia i wyrzucania odpadów;
 Pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z MPP innym użytkownikom;
 Prowadzenia działalności usługowej lub handlowej:
 Rozstawiania namiotów;
 Pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych;
 Sprzedaży płodów runa leśnego ;
 Puszczania luzem zwierząt domowych
Wszelkie uwagi użytkowników o MPP należy zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura nadleśnictwa.
9. Telefony kontaktowe:
 Centrum Powiadamiania Ratunkowego: 112
 Policja:
997
 Państwowa Straż Pożarna:
998
 Pogotowie ratunkowe:
999
 Nadleśnictwo Cybinka
68 391 11 52
 Leśniczy Leśnictwa Radzików:
606870008
Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Cybinka
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Państwa danych osobowych jest:
Nadleśnictwo Cybinka z siedzibą ul. Dąbrowskiego 43, 69-108 Cybinka, adres e-mail: cybinka@zielonagora.lasy.gov.pl ; numer telefonu: 68 391 13 07;
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji niniejszego postepowania.
- Nadleśnictwo Cybinka, wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem
e-mail: iod@comp-net.pl
Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora oraz na jego stronie internetowej:
www.cybinka.zielonagora.lasy.gov.pl oraz na stronie BIP: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_cybinka
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