Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 26
Nadleśniczego Nadleśnictwa
Celestynów z dn. 18.06.2020 r.

REGULAMIN
ścieżki edukacyjnej „Goździkowe Bagno”

1. Regulamin ścieżki edukacyjnej ,,Goździkowe Bagno’’ określa warunki
korzystania ze ścieżki edukacyjnej położonej na terenie zarządzanym przez
Nadleśnictwo Celestynów.
2. Każda osoba korzystająca ze ścieżki wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Ścieżka dostępna jest we wszystkie dni w roku.
4. Korzystanie ze ścieżki jest bezpłatne.
5. Ścieżka i jej elementy powinny być wykorzystywane zgodnie z ich
przeznaczeniem.
6. Dzieci oraz młodzież do lat 13 mogą przebywać na terenie ścieżki wyłącznie
pod opieką osób dorosłych lub opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną
odpowiedzialność.
7. Osobom korzystającym ze ścieżki edukacyjnej ,,Goździkowe Bagno’’ zabrania
się:


niszczenia infrastruktury, tablic edukacyjnych, eksponatów i innych elementów
ścieżki oraz użytkowania ich niezgodnie z przeznaczeniem;



niszczenia roślin, w tym zrywania gatunków chronionych oraz płoszenia,
chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, gniazd;



zaśmiecania terenu;



biwakowania;



przebywania z psami bez smyczy;



hałasowania;



poruszania się po ścieżce i obiektach do niej przyległych

pojazdami

silnikowymi, jazdy rowerem po drewnianej kładce, poruszania się po terenie
torfowiska poza kładką i wychylania za poręcze kładki;


stosowania środków chemicznych;



pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg leśnych;



rozpalania ognisk w miejscach niewyznaczonych.

8. Teren ścieżki oraz przyległe do niej obszary mogą być źródłem potencjalnych
zagrożeń, wobec czego należy zwracać szczególną uwagę na:


zmianę warunków pogodowych a w przypadku wystąpienia burz i porywistych
wiatrów opuścić ścieżkę;



martwe i obumierające drzewa; drzewa z widocznymi oznakami rozkładu:
suchymi konarami, dziuplami, owocnikami grzybów (hubami) są spróchniałe
i w każdej chwili mogą się przewrócić;



dzikie zwierzęta; należy zachować ostrożność w przypadku spotkań z nimi;
Nadleśnictwo Celestynów nie odpowiada za ukąszenia (pszczoły, kleszcze,
szerszenie, żmije, komary itp.) oraz inne nieprzewidziane zdarzenia będące ich
skutkiem;



nachylenia zboczy, nierówności ścieżek, wystające korzenie;



trwające prace leśne, takie jak np. ścinka drzew, zrywka, wywóz; miejsca,
w których tego typu prace są prowadzone, są objęte zakazem wstępu
i są oznaczane tablicami ostrzegawczymi, ustawionymi na drogach i szlakach
leśnych; lokalizacja dłużej trwających prac jest ogłaszana również na stronie
internetowej nadleśnictwa; należy bezwzględnie stosować się do zakazu
poruszania się po tych terenach;



drogi, po których mogą poruszać się różnego rodzaju pojazdy w tym związane
z prowadzeniem gospodarki leśnej;



nawierzchnię drewnianej kładki prowadzącej przez „Goździkowe Bagno”
w okresach dużej wilgotności (po intensywnych opadach deszczu, śniegu itp.) może być bardzo śliska, dlatego należy zachować szczególną ostrożność lub
zrezygnować z poruszania się po niej.

9. W przypadku korzystania ze ścieżki przez grupy zorganizowane, osoba
odpowiedzialna za grupę (organizator wycieczki) ma obowiązek zapoznania
uczestników z regulaminem ścieżki edukacyjnej. Osoba odpowiedzialna
za grupę jest obecna przez cały czas korzystania ze ścieżki przez grupę, ponosi
również

pełną

odpowiedzialność

za

bezpieczeństwo

uczestników,

a w szczególności odpowiada za:


zapoznanie uczestników z zagrożeniami oraz rozpoznanie, czy nie ma
przeciwskazań do przebywania na ścieżce;



zapewnienie, aby uczestnicy posiadali odzież
na wycieczkę do lasu;

oraz obuwie odpowiednie



podjęcie decyzji o możliwości poruszania się po kładce podczas niekorzystnych
warunków pogodowych, a także za skutki tej decyzji;



zapewnienie sił i środków do udzielenia pierwszej pomocy;



pozostawienie porządku po skorzystaniu ze ścieżki;



stosowanie się uczestników grupy do postanowień regulaminu.

10. Za wszelkie uszkodzenia podczas zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność
materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
11. Zasady bezpiecznego przebywania w lesie:


Nie wchodź na obszary na które wstęp jest zabroniony, są one oznakowane
tablicami ostrzegawczymi.



Młodsze dzieci będące pod Twoją opieką miej w zasięgu wzroku.



Podczas poruszania się po nieco trudniejszym terenie, zwróć uwagę, by dzieci
poruszały się pojedynczo i miały swobodne ręce.



By uniknąć chorób odkleszczowych, poruszaj się po wyznaczonych ścieżkach,
z dala od gęstego podszytu. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie stosowny
ubiór: długie spodnie i rękawy, nakrycie głowy. Po powrocie z leśnego spaceru
dokładnie sprawdź swoje ciało oraz usuń ewentualne kleszcze.

12. Nadleśnictwo Celestynów nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
lub zagubienie mienia prywatnego użytkowników ścieżki.
13. Osoby korzystające ze ścieżki zobowiązane są do podporządkowania się
poleceniom pracowników Nadleśnictwa Celestynów.
14. Nadleśnictwo Celestynów nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które
mogą zaistnieć w przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
15. Wszelkie

nieprawidłowości

mogące

mieć

wpływ

na

bezpieczeństwo

oraz wszelkie dostrzeżone uszkodzenia infrastruktury prosimy niezwłocznie
zgłaszać w biurze Nadleśnictwa Celestynów lub telefonicznie pod numerem
tel.: 22 789 70 03.

