Regulamin korzystania ze ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej „Tuchowski Las”

1. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Tuchowski Las” przeznaczona jest do edukacji
przyrodniczo leśnej oraz rekreacji i wypoczynku turystów indywidualnych a także placówek
oświatowych.
2. Organizowanie na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej imprez o charakterze wyczynowym
lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik
oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie
obowiązującego w tym zakresie.
3. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej na własną
odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność ich opiekuna.
4. Nadleśnictwo Gromnik nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone bądź utracone mienie
użytkowników ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej.
5. Z urządzeń i infrastruktury znajdującej się na terenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej
należy korzystać w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
6. Na terenie ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej należy przestrzegać przepisów
wynikających z Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 poz. 6 z późn.
zm.), Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz.
620 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz.1614 z późn. zm.).
7. Osoby korzystające ze ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej zobowiązane są do zachowania
porządku i czystości na tym terenie.
8. Zabrania się hałasowania oraz używania materiałów i urządzeń, które mogą powodować
płoszenie dzikich zwierząt.
9. Osoby, które pod swoją opieką posiadają psy zobowiązane są do posiadania przy sobie
aktualnego świadectwa szczepień zwierząt. Psy powinny przebywać na uwięzi lub w
kagańcu. Właściciel psa lub też innego zwierzęcia domowego zobowiązany jest do
niezwłocznego usuwania nieczystości pozostawionych przez będące pod jego opieką
zwierzę.

10. W przypadku powstania zagrożenia korzystający z ścieżki przyrodniczo dydaktycznej są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia właściwych
służb ratunkowych:
- Pogotowie ratunkowe- 999
- Straż pożarna – 998
- Policja- 997
- Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 112
oraz Nadleśnictwa Gromnik pod numer telefonu: 14-65-15-081.
11. Nadleśnictwo Gromnik zastrzega sobie prawo czasowego zamknięcia części lub
całości ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej w przypadku dużego zagrożenia
pożarowego lasu lub innych sytuacji lub prac gospodarczych które mogą zagrażać
bezpieczeństwu osób przebywających na terenie leśnym.
12. Nadleśnictwo Gromnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki
wypadków na osobie lub w mieniu, które mogą powstać u osób korzystających z
ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej oraz za szkody powstałe na skutek pożaru lasu,
wiatrołomów, wywrotów drzew, oddziaływania flory i fauny leśnej oraz innych
trudnych do przewidzenia czynników.
13. Osoby przebywające na ścieżce przyrodniczo - dydaktycznej są zobowiązane do
bezwzględnego podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracowników
Służby Leśnej lub innym pracownikom Nadleśnictwa Gromnik jeśli wskazują one na
powstałe naruszenia lub ich działania służą bezpieczeństwu osób, mienia i ochrony lasu.
14. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzygnięcia
dokonuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Gromnik.

15. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej
należy składać na adres e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod
numer telefonu 14-65-15-081.
16. Korzystanie z ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.
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