Nadleśnictwo Chojnów

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z OBIEKTU TURYSTYCZNEGO „ZIMNE DOŁY”
1. Obiekt „Zimne Doły” jest ogólnie dostępny dla wszystkich Użytkowników.
2.









Na terenie obiektu zakazuje się:
palenia ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi,
wycinania i zbierania drewna z lasu,
niszczenia przyrody,
niszczenia urządzeń turystycznych stanowiących wyposażenie obiektu,
zaśmiecania,
hałasowania,
wprowadzania psów bez smyczy i kagańca,
wjazdu pojazdów mechanicznych (z wyjątkiem pojazdów służb leśnych i innych pojazdów
uprawnionych)

3. Wjazd pojazdów mechanicznych dopuszczalny jest tylko na parking.
4. Ponadto:
 Nadleśnictwo Chojnów nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Dzierżawcę lub
osoby trzecie z nim związane, które mogą zaistnieć na skutek oddziaływania czynników
biotycznych i abiotycznych środowiska w trakcie korzystania z przedmiotu dzierżawy.
 Nadleśnictwo Chojnów nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe również w mieniu
Dzierżawcy oraz osób trzecich znajdującym się na przedmiocie dzierżawy oraz za szkody
powstałe na skutek działania sił przyrody, w tym powstałych w wyniku wiatrołomów
(wywrotów), pożarów i innych zdarzeń losowych lub wskutek działania zwierzyny leśnej.
 Prosimy o zabranie swoich śmieci ze sobą.
 Zobowiązuje się właścicieli psów do sprzątania nieczystości po swoich podopiecznych.
 Zobowiązuje się użytkowników terenu do przestrzegania zasad związanych z wystąpieniem stanu
epidemii. Informujemy, że obiekty małej infrastruktury leśnej nie są dezynfekowane.
ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO SPĘDZANIA CZASU I DOBREGO WYPOCZYNKU
Wszyscy użytkownicy obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad wynikających z:
1) Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.,
2) Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
3) Ustawy o ochronie p.poż. 24 sierpnia 1991 r.
4) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn.
zm) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii oraz innych aktów w tym zakresie.
Nieprzestrzeganie ustaleń w/w Regulaminu może powodować sankcje karne na podstawie Ustawy z dn.
20 maja 1971 Kodeksu Wykroczeń Dz.U.1971 Nr 12 poz. 114.
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