Regulamin wiat turystycznych Nadleśnictwa Cisna.
1. Z wiaty i jej obrębu, każdy korzysta dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
2. Wiata, jako miejsce piknikowe służy osobom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym.
3. Korzystający z pobytu pod wiatą zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym
regulaminem, jak również do przestrzegania jego postanowień.
4. W przypadku grup zorganizowanych organizatorem odpoczynku pod wiatą może być
wyłącznie osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy.
5. Za osoby nieletnie przebywające na terenie wiaty odpowiedzialność przyjmują ich pełnoletni
opiekunowie.
6. Korzystający z wiaty zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej,
wynikających m.in. z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).
7. Dopuszcza się rozpalenie ognia wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
8. Korzystanie z grilla może się odbywać pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:
a. rozpalający ogień zobowiązany jest przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu do zachowania
szczególnej ostrożności,
b. po zakończeniu grillowania oraz pobytu pod wiatą osoby tam przebywające zobowiązane
są do bezwzględnego sprawdzenia, czy używane palenisko skutecznie wygaszono,
c. w trakcie korzystania z paleniska zabrania się pozostawienia go bez dozoru,
d. zapewnienie materiałów do rozpalenia i utrzymywania ognia na palenisku leży w gestii
korzystających z paleniska.
9. Korzystający z wiaty i przebywający w jej sąsiedztwie ponoszą odpowiedzialność za
utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania z wiaty oraz za pozostawienie porządku po
zakończeniu pobytu, w myśl zasady: „pozostaw miejsce w takim stanie, w jakim chciałbyś je
zastać”.
10. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków
odurzających na obiektach Nadleśnictwa Cisna
11. Zakaz wynoszenia spod wiaty ław i stołów.
12. Korzystający z wiaty ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe podczas pobytu.
13. Wszelkie odpady wytworzone w czasie korzystania z wiaty należy zabrać ze sobą.
14. Parkowanie jest możliwe wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Nadleśniczy Nadleśnictwa
Cisna. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do Nadleśnictwa Cisna, Cisna 87A, 38-607 Cisna.
Regulamin zatwierdził:
Nadleśniczy Nadleśnictwa Cisna
Ważne telefony:
GOPR- Telefon ratunkowy - 601 100 300 lub 985
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż pożarna - 998
Policja - 997
Centrum Powiadomienia Ratunkowego - 112
Nadleśnictwo Cisna - 13 468 63 01

