Nadleśnictwo Czerniejewo
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 47/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Czerniejewo
z dnia 30.062020 r.

Regulamin korzystania z miejsca na ognisko przy wiacie w Jeziercach

§1
Informacje ogólne
1. „Regulamin korzystania z miejsca na ognisko przy wiacie w Jeziercach”, zwany dalej
Regulaminem, określa warunki korzystania z wiaty z miejscem na ognisko przy miejscu
postoju pojazdów w Jeziercach zwanym dalej Miejscem na ognisko.
2. Rezerwacja Miejsca na ognisko wiąże się z akceptacją warunków zawartych
w niniejszym Regulaminie. Nadleśnictwo Czerniejewo zastrzega sobie prawo
odwołania zgodny na korzystanie z Miejsca na ognisko w przypadku nie przestrzegania
niniejszego Regulaminu lub innych przyczyn niezależnych od nadleśnictwa.
3. Przed rezerwacją Miejsca na ognisko Rezerwujący, opiekunowie oraz uczestnicy
pobytu zobowiązani są do zapoznania się z „Regulaminem korzystania z miejsca na
ognisko przy wiacie w Jeziercach” oraz przestrzegania go. Regulamin jest dostępny na
stronie internetowej nadleśnictwa https://czerniejewo.poznan.lasy.gov.pl/turystyka
zakładka Regulaminy.
4. Z Miejsca na ognisko mogą korzystać placówki oświatowe, centra edukacyjne,
placówki naukowe, stowarzyszenia, ośrodki kultury, domy pomocy społecznej oraz
inne instytucje prowadzące edukację społeczeństwa i działalność kulturalną, osoby
indywidualne oraz grupy zorganizowane.
5. Na terenie Miejsca na ognisko obowiązuje:
a) zakaz rozpalania ognisk i grillowania bez zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa
Czerniejewo
b) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
c) poszanowanie norm społecznych
d) zachowanie czystości
e) przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
f) dbałość o urządzenia turystyczne
g) nakaz pozostawiania pojazdów mechanicznych na wyznaczonym parkingu
h) zakaz puszczania luzem zwierząt domowych
i) nakaz sprzątania po zwierzętach domowych
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§2
Rezerwacja Miejsca na ognisko
1. Korzystanie z Miejsca na ognisko wymaga wcześniejszej rezerwacji. Rezerwacja
możliwa jest za pomocą Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
internetowej: https://czerniejewo.poznan.lasy.gov.pl/turystyka zakładka Regulaminy.
Zgłoszenia rezerwacji dokonuje się drogą mailową przez wysłanie wypełnionego
Formularza zgłoszeniowego na adres czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl.
2. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez Nadleśnictwo Czerniejewo drogą
mailową na adres e-mail wskazany przez Rezerwującego, w ciągu 3 dni roboczych od
daty zgłoszenia rezerwacji. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez
Nadleśnictwo Czerniejewo jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.
3. Przed terminem organizacji ogniska konieczne jest osobiste stawiennictwo
Rezerwującego w godzinach pracy urzędowania biura Nadleśnictwa Czerniejewo w
celu potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem korzystania z miejsca na ognisko
przy wiacie w Jeziercach i weryfikacji danych umieszczonych w Formularzu
zgłoszeniowym.
4. Organizacja ogniska jest płatna. Opłata za ognisko pobierana jest według stawek
zgonie z aktualną Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Czerniejewo w sprawie
ustalania opłat za korzystanie z Izby edukacji leśnej: Centrum Leśnej Przygody „Szumi
Bór” oraz miejsca na ognisko przy wiacie w Jeziercach . Zarządzenie dostępne jest na
stronie internetowej Nadleśnictwa: https://czerniejewo.poznan.lasy.gov.pl/turystyka
zakładka Regulaminy.
5. Rezerwacji Miejsca na ognisko należy dokonać minimum 7 dni roboczych przed
planowaną datą korzystania z Miejsca na ognisko.
6. Rezygnacja z rezerwacji musi zostać zgłoszona drogą mailową na adres e-mail:
czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni przed planowaną rezerwacją.

§3
Bezpieczeństwo, odpowiedzialność za mienie
1. Za bezpieczeństwo uczestników spotkania odpowiedzialność prawną ponosi osoba
Rezerwująca wskazana w Formularzu Zgłoszeniowym.
2. Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo uczestników zobowiązana jest do:
a) zapoznania uczestników i opiekunów z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas
korzystania z Miejsca na ognisko (alergie, ukąszenia, kleszcze, możliwość
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poparzenia, zgubienie się w lesie itd.) oraz rozpoznanie czy wśród uczestników nie
ma przypadków schorzeń lub innych przeciwwskazań
uniemożliwiających
uczestnictwo w ognisku,
b) zadbania o odpowiednią, dostosowaną do pogody i warunków terenowych odzież
oraz obuwie uczestników
c) zapewnienia sił i środków do udzielania pierwszej pomocy
d) do utrzymania ognia w obrębie wyznaczonego paleniska oraz posiadania sił
i środków do skutecznego ugaszenia ogniska (woda, łopata)
e) odpowiada za pozostawienie porządku w Miejscu na ognisko.
3. Osoba Rezerwująca jest odpowiedzialna za grupę i ma obowiązek przebywać
z uczestnikami przez cały czas korzystania za Miejsca na ognisko.
4. Osoba Rezerwująca Miejsce na ognisko poza godzinami urzędowania Nadleśnictwa
Czerniejewo, ponosi odpowiedzialność za obiekt do godziny 9:00 dnia następnego.
5. Korzystać z Miejsca na ognisko można tylko wtedy, gdy nie ma zagrożenia pożarowego
(0) lub stopień zagrożenia pożarowego jest mały (1) lub średni (2). Aktualny stopień
zagrożenia pożarowego należy obowiązkowo sprawdzić na stronie internetowej
http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/
6. W przypadku dużego stopnia zagrożenia pożarowego (3) zgoda na rozpalenie ogniska
zostaje odwołana. W szczególnych przypadkach zgodna na rozpalenie ogniska może
zostać odwołana również przy średnim stopniu zagrożenia pożarowego (2).
W przypadku odwołania zgody na rozpalenie ogniska Rezerwujący nie ponosi kosztów
organizacji ogniska.
7. Wprowadzenie zakazu wstępu do lasu anuluje rezerwację Miejsca na ognisko, o czym
nadleśnictwo niezwłocznie powiadomi Rezerwującego.
8. Za zniszczenia wynikłe podczas korzystania z Miejsca na ognisko odpowiedzialność
ponosi (również materialną) Rezerwujący.
9. Nadleśnictwo Czerniejewo nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy
osobiste i inne przedmioty.
10.W zakresie spraw nieregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje
podejmuje wyznaczony pracownik Nadleśnictwa w uzgodnieniu z Nadleśniczym
Nadleśnictwa Czerniejewo.
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