Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 26
Nadleśniczego Nadleśnictwa
Celestynów z dn. 18.06.2020 r.

REGULAMIN
korzystania z miejsca zabaw na terenie Centrum Edukacji Leśnej przy
Nadleśnictwie Celestynów

1. Właścicielem miejsca zabaw znajdującego się na terenie Centrum Edukacji
Leśnej jest Nadleśnictwo Celestynów.
2. Obiekt udostępniany jest uczestnikom zajęć edukacyjnych w Centrum Edukacji
Leśnej, odwiedzającym teren CEL oraz osobom korzystającym z miejsca
biwakowania.
3. Osoby chcące przebywać na terenie obiektu zobowiązane są zapoznać się z
jego regulaminem oraz warunkami korzystania z miejsca zabaw przed wejściem
na jego teren.
4. Na terenie miejsca zabaw dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich

–

nauczycieli

uczestniczących

z

uczniami

w

zajęciach

edukacyjnych lub rodziców (opiekunów) odwiedzających z dziećmi Centrum
Edukacji Leśnej, ponoszących za nie pełną odpowiedzialność.
5. Za przestrzeganie regulaminu oraz zachowanie się dzieci odpowiadają osoby
wymienione w pkt. 4.
6. Każda

osoba

korzystająca

z

miejsca

zabaw

zobowiązana

jest

do

podporządkowania się poleceniom pracowników Nadleśnictwa Celestynów.
7. Za zniszczenie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność
w wysokości 100% ich wartości.
8. Urządzenia

służące

zabawie

należy

wykorzystywać

zgodnie

z

ich

przeznaczeniem.
9. Ze zjeżdżalni linowej oraz każdej z huśtawek może korzystać w danej chwili
tylko jedno dziecko.
10. Zabronione jest wspinanie się na górne elementy konstrukcji obiektów (np.
zjeżdżalnia linowa, dach ziemianki).
11. Na terenie miejsca zabaw oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie obowiązuje
zakaz gier zespołowych.

12. Na terenie miejsca zabaw obowiązuje całkowity zakaz:
a) palenia tytoniu i papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu,
b) wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;
c) zaśmiecania,
d) wprowadzania zwierząt,
e) wstępu osób pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających;
f) poruszania się na rowerach, motorowerach i innych pojazdach.
13. Nadleśnictwo

Celestynów

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

rzeczy

pozostawione na terenie obiektu.
14. Zabrania się korzystania z uszkodzonych urządzeń.
Wszelkie uwagi użytkowników, a w szczególności informacje o zauważonych
usterkach/uszkodzeniach na terenie miejsca zabaw, należy zgłaszać do biura
Nadleśnictwa: tel. (22) 789-70-03.

