Regulamin korzystania
ze ścieżki przyrodniczo – leśnej
„Tropem Wilka”
1. Ścieżkę można zwiedzać indywidualnie (zwiedzanie
ułatwiają tablice informacyjne) lub z leśnikiem – wówczas
konieczne jest uzgodnienie terminu z nadleśnictwem.
2. Na teren ścieżek przyrodniczo-leśnych uczniowie wchodzą
pod opieką nauczyciela – opiekuna.
3. Opiekun ma obowiązek zapewnić nadzór nad uczestnikami
spotkania oraz posiadać wiedzę i umiejętności do udzielania
pierwszej pomocy, a także środki do jej udzielenia
(apteczka).
4. Palenie ogniska może odbywać się tylko w kominku pod
wiatą na ścieżce „Tropem Wilka” oraz z zachowaniem zasad
przeciwpożarowych. Dzieci przebywają przy ognisku tylko
pod nadzorem dorosłych.
5. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie
dużej wilgotności powietrza, opadów deszczu i śniegu,
gołoledzi oraz bezpośrednio po nich i w okresie
utrzymywania się pokrywy śnieżnej lub lodowej. Obiekty
drewniane mogą być śliskie.

Regulamin korzystania
ze ścieżki przyrodniczo – leśnej
„Zielona Klasa”
1. Ścieżkę można zwiedzać indywidualnie (zwiedzanie
ułatwiają tablice informacyjne) lub z leśnikiem – wówczas
konieczne jest uzgodnienie terminu z nadleśnictwem.
2. Na teren ścieżek przyrodniczo-leśnych uczniowie wchodzą
pod opieką nauczyciela – opiekuna.
3. Opiekun ma obowiązek zapewnić nadzór nad uczestnikami
spotkania oraz posiadać wiedzę i umiejętności do udzielania
pierwszej pomocy, a także środki do jej udzielenia
(apteczka).
4. Palenie ogniska może odbywać się tylko w kominku pod
wiatą na ścieżce „Tropem Wilka” oraz z zachowaniem zasad
przeciwpożarowych. Dzieci przebywają przy ognisku tylko
pod nadzorem dorosłych.
5. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie
dużej wilgotności powietrza, opadów deszczu i śniegu,
gołoledzi oraz bezpośrednio po nich i w okresie
utrzymywania się pokrywy śnieżnej lub lodowej. Obiekty
drewniane mogą być śliskie.

Regulamin korzystania
z wiaty z kominkiem
1. Wiata jest obiektem ogólnodostępnym.
2. Korzystanie z wiaty i znajdujących się pod nią stołów
i ławek, odbywa się na własną odpowiedzialność.
3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektu wyłącznie w
obecności i na własną odpowiedzialność rodzica lub
opiekuna.
4. Palenie ogniska może odbywać się tylko w miejscu do tego
wyznaczonym
oraz
z
zachowaniem
zasad
przeciwpożarowych. Dzieci przebywają przy ognisku tylko
pod nadzorem dorosłych.
5. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie
dużej wilgotności powietrza, opadów deszczu i śniegu,
gołoledzi oraz bezpośrednio po nich i w okresie
utrzymywania się pokrywy śnieżnej lub lodowej. Obiekty
drewniane mogą być śliskie.

Regulamin korzystania
z wiaty z miejscem na ognisko
1. Wiata jest obiektem ogólnodostępnym.
2. Korzystanie z wiaty i znajdujących się pod nią stołów
i ławek, odbywa się na własną odpowiedzialność.
3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektu wyłącznie w
obecności i na własną odpowiedzialność rodzica lub
opiekuna.
4. Palenie ogniska może odbywać się tylko w miejscu do tego
wyznaczonym
oraz
z
zachowaniem
zasad
przeciwpożarowych. Dzieci przebywają przy ognisku tylko
pod nadzorem dorosłych.
5. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie
dużej wilgotności powietrza, opadów deszczu i śniegu,
gołoledzi oraz bezpośrednio po nich i w okresie
utrzymywania się pokrywy śnieżnej lub lodowej. Obiekty
drewniane mogą być śliskie.

Regulamin korzystania
z tarasu widokowego
1. Dostrzegalnia przyrodnicza jest obiektem ogólnodostępnym,
na którym jednocześnie może przebywać maksymalnie
5 osób.
2. Korzystanie z dostrzegalni odbywa się na własną
odpowiedzialność.
3. Wszystkie osoby, a w szczególności osoby starsze oraz
mające problemy zdrowotne, korzystając z dostrzegalni
przyrodniczej winny zachować szczególną ostrożność.
4. Zabrania się:
- wchodzenia na dostrzegalnię w czasie opadów
atmosferycznych i gołoledzi oraz oblodzenia lub ośnieżenia
dostrzegalni
- wchodzenia na dostrzegalnię po spożyciu alkoholu lub
innych środków odurzających
- wychylania się poprzez balustrady ochronne.
5. Osoby niepełnoletnie mogą wejść na dostrzegalnię
przyrodniczą wyłącznie w obecności i na własną
odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
6. Na terenie dostrzegalni obowiązuje bezwzględny zakaz
spożywania napojów alkoholowych i innych środków
odurzających oraz wyrobów tytoniowych.
7. Podczas schodzenia i wchodzenia należy zachować
ostrożność.

Regulamin korzystania
z dostrzegalni przyrodniczej
1. Dostrzegalnia przyrodnicza jest obiektem ogólnodostępnym,
na którym jednocześnie może przebywać maksymalnie
5 osób.
2. Korzystanie z dostrzegalni odbywa się na własną
odpowiedzialność.
3. Wszystkie osoby, a w szczególności osoby starsze oraz
mające problemy zdrowotne, korzystając z dostrzegalni
przyrodniczej winny zachować szczególną ostrożność.
4. Zabrania się:
- wchodzenia na dostrzegalnię w czasie opadów
atmosferycznych i gołoledzi oraz oblodzenia lub ośnieżenia
dostrzegalni
- wchodzenia na dostrzegalnię po spożyciu alkoholu lub
innych środków odurzających
- wychylania się poprzez balustrady ochronne.
5. Osoby niepełnoletnie mogą wejść na dostrzegalnię
przyrodniczą wyłącznie w obecności i na własną
odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
6. Na terenie dostrzegalni obowiązuje bezwzględny zakaz
spożywania napojów alkoholowych i innych środków
odurzających oraz wyrobów tytoniowych.
7. Podczas schodzenia i wchodzenia należy zachować
ostrożność.

Regulamin korzystania
z pomostu (kładki)
1. Pomost jest obiektem ogólnodostępnym, na którym
jednocześnie może przebywać maksymalnie 5 osób.
2. Korzystanie z pomostu odbywa się na własną
odpowiedzialność.
3. Wszystkie osoby, a w szczególności osoby starsze oraz
mające problemy zdrowotne, korzystając z pomostu winny
zachować szczególną ostrożność.
4. Zabrania się:
-wchodzenia na pomost w czasie opadów atmosferycznych
i gołoledzi oraz oblodzenia lub ośnieżenia pomostu
- wchodzenia na pomost po spożyciu alkoholu lub innych
środków odurzających
- wychylania się w kierunku wody
5. Osoby niepełnoletnie mogą wejść na pomost wyłącznie
w obecności i na własną odpowiedzialność rodzica lub
opiekuna.
6. Na pomoście obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania
napojów alkoholowych i innych środków odurzających.
7. Podczas schodzenia i wchodzenia należy zachować
ostrożność.

