Nadleśnictwo Cybinka

Regulamin korzystania z Pola Biwakowego Maczków Nadleśnictwa Cybinka
1. Regulamin niniejszy określa warunki korzystania z Pola Biwakowego Maczków Nadleśnictwa Cybinka.
2. Każda osoba korzystająca z Pola Biwakowego Maczków wyraża zgodę na postanowienia regulaminu i
zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Pole Biwakowe Maczków dostępne jest we wszystkie dni roku, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji
telefonicznej w dni robocze, w godz. od 7:00 – 15:00, pod numerem tel: 68 391 13 07, a w przypadku
potrzeby palenia ognia lub biwakowania po złożeniu pisemnego wniosku do Nadleśniczego i uzyskaniu
jego zgody.
4. Korzystanie ze Pola Biwakowego Maczków odbywa się na własną odpowiedzialność.
5. Za wszelkie uszkodzenia pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub
jej prawni opiekunowie. ( w przypadku w którym nie można stwierdzić osoby która wyrządziła szkodę
odpowiedzialność ponosi organizator grupy).
6. Nadleśnictwo Cybinka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie mienia prywatnego
użytkowników korzystających z ww. obiektu.
7. Każda z osób korzystających z Pola Biwakowego Maczków, zobowiązana jest do podporządkowania się
ewentualnym poleceniom pracowników Służby Leśnej.
8. Osobom korzystającym z obiektów zabrania się:
a. zakłócania ciszy, w tym szczególnie ciszy nocnej w godz. 22:00 – 6:00.
b. zaśmiecania terenu,
c. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z Pola Biwakowego Maczków innym
użytkownikom,
d. używania otwartego ognia, grillowania i palenia tytoniu w miejscu niewyznaczonym,
e. mycia i naprawy pojazdów,
f. przywożenia i wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na
Polu Biwakowym Maczków,
g. niszczenia wyposażenia i zieleni,
h. użytkowania urządzeń na obiektach niezgodnie z przeznaczeniem,
i. wynoszenia wyposażenia lub jego części poza obręb Pola Biwakowego Maczków,
j. korzystania z przyczep campingowych,
10.Telefony kontaktowe:
1 Pogotowie ratunkowe -999
2. Straż pożarna -998
3. Policja- 997
Nadleśniczy

4. Centrum Powiadamiania Ratunkowego -112
5.Nadleśnictwo Cybinka 68 391 13 07
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