Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26
Nadleśniczego Nadleśnictwa
Celestynów z dn. 18.06.2020 r.

REGULAMIN
Centrum Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Celestynów
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z budynku głównego i terenu
przyległego Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie zarządzanego przez
Nadleśnictwo Celestynów.
2. Celem funkcjonowania Centrum Edukacji Leśnej jest upowszechnianie wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych wiedzy o lesie, gospodarowaniu zasobami natury oraz
o racjonalnym i odpowiedzialnym korzystaniu ze środowiska naturalnego.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte jest określenie CEL, należy przez to
rozumieć Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie.
4. Każda osoba korzystająca z Centrum Edukacji Leśnej wyraża zgodę na
postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego
postanowień.
5. Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie jest otwarte:
- w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 07:30 do 15:30,
- w wybrane soboty i niedziele, w ramach otwartych wydarzeń edukacyjnych,
o których nadleśnictwo będzie informować z wyprzedzeniem na stronie internetowej
www.celestynow.warszawa.lasy.gov.pl i na fanpage’u Nadleśnictwa Celestynów na
Facebooku.
6. W uzasadnionych przypadkach Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów może
zmienić godziny otwarcia CEL.
7. W Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie oraz na terenie pobliskiego lasu
prowadzone są zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych, które dokonają ich
rezerwacji. Zasady rezerwacji zajęć zawarte są w Regulaminie rezerwacji
i przebiegu zajęć edukacyjnych w Centrum Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie
Celestynów, dostępnym na stronie www.celestynow.warszawa.lasy.gov.pl.
8. Zwiedzanie CEL oraz wszystkie zajęcia edukacyjne są bezpłatne. Opłaty
obowiązują przy zamówieniu usług dodatkowych (rezerwacji wiaty turystycznej na

ognisko lub grilla), zgodnie z Regulaminem rezerwacji wiaty turystycznej w Centrum
Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Celestynów dostępnym

na stronie

www.celestynow.warszawa.lasy.gov.pl.
9. Na terenie CEL znajduje się miejsce biwakowania, które może być udostępniane
grupom zorganizowanym zgodnie z Regulaminem miejsca biwakowania dostępnym
na stronie www.celestynow.warszawa.lasy.gov.pl.

Rozdział II
Przepisy porządkowe i ogólne zasady odpowiedzialności
1. Dzieci do lat 13 przebywają na terenie Centrum Edukacji Leśnej wyłącznie pod
opieką osób dorosłych.
2. Na terenie Centrum Edukacji Leśnej zabronione jest:
a) niszczenie infrastruktury, tablic edukacyjnych, eksponatów i innych elementów
wyposażenia CEL oraz użytkowanie ich niezgodnie z przeznaczeniem;
b) niszczenie roślin, w tym zrywania gatunków chronionych oraz płoszenie, chwytanie
lub zabijanie dziko występujących zwierząt, niszczenie nor, gniazd;
c) przebywanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
d) palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych poza miejscami do tego
wyznaczonymi,
e) puszczanie psów luzem oraz wprowadzanie ich do budynku oraz na teren
arboretum, łąki kwietnej, placu zabaw i boisk (nie dotyczy psów asystujących);
w szczególnych przypadkach, np. w celu przeprowadzenia zajęć edukacyjnych,
Nadleśnictwo Celestynów może wydać zgodę na odstępstwo od tych zakazów,
f) wnoszenie broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia
i zdrowia przedmiotów bez zgody Nadleśnictwa Celestynów,
g) hałasowanie,
h) śmiecenie.
3. Na terenie CEL obowiązuje segregacja odpadów. Odpady należy wrzucać do
specjalnych kontenerów (śmieci sortowane: szkło, tworzywa sztuczne, papier,
odpady komunalne) znajdujących się przy bramie wjazdowej do Centrum Edukacji
Leśnej.

4. Osoby przebywające w CEL zobowiązane są do przestrzegania uwag pracowników
Nadleśnictwa Celestynów oraz szczegółowych regulaminów obiektów turystycznoedukacyjnych znajdujących się na terenie CEL.
5. Teren CEL może być źródłem zagrożeń, wobec czego należy stosować się do
zaleceń:
- w czasie burz oraz porywistych wiatrów należy opuścić teren CEL;
-

zachować

ostrożność

w

przypadku

spotkań

z

dzikimi

zwierzętami;

Nadleśnictwo Celestynów nie odpowiada za ukąszenia (pszczoły, kleszcze,
szerszenie, żmije, komary itp.) oraz inne nieprzewidziane zdarzenia będące ich
skutkiem;
6. Osoby nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu mogą być wezwane przez
pracowników Nadleśnictwa Celestynów do opuszczenia CEL.
7. Osoby przebywające na terenie CEL ponoszą pełną odpowiedzialność materialną
za szkody powstałe z ich winy lub osób będących pod ich opieką.
8. Nadleśnictwo Celestynów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
terenie CEL.
9. Nadleśnictwo Celestynów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe
z powodu nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także za
następstwa i skutki nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzenia losowe w trakcie
pobytu na terenie CEL, wynikłe z przyczyn niezależnych od Nadleśnictwa
Celestynów.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
1. Zasady korzystania z placu zabaw, zjeżdżalni, arboretum, łąki kwietnej, wiaty
turystycznej, miejsca biwakowania i boiska określają odrębne regulaminy,
znajdujące się na tablicach na terenie Centrum Edukacji Leśnej oraz na stronie
internetowej Nadleśnictwa Celestynów: www.celestynow.warszawa.lasy.gov.pl
2. Wszelkie nieprawidłowości mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz wszelkie
dostrzeżone uszkodzenia infrastruktury należy niezwłocznie zgłaszać w biurze
Nadleśnictwa Celestynów lub telefonicznie pod numerem tel.: 22 789 70 03.
3. W zakresie spraw nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
pracownik nadleśnictwa w uzgodnieniu z nadleśniczym Nadleśnictwa Celestynów.

