Zał. nr 4 do Zarządzenia nr 34
Nadleśniczego Nadleśnictwa Antonin
z dnia 30 czerwca 2020 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ W REZERWACIE PRZYRODY WYDYMACZ

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z ścieżki dydaktycznej w Rezerwacie
Przyrody Wydymacz. Osoby odwiedzające ścieżkę zobowiązane są do zapoznania się z
zasadami korzystania z obiektu.
2. Ścieżka dydaktyczna dostępna jest we wszystkie dni w roku. Nadleśnictwo Antonin zastrzega
jednak sobie prawo do tymczasowego wyłączenia dostępu z ważnych przyczyn, w tym w
szczególności złego stanu technicznego małej infrastruktury turystycznej.
3. Obiekt przeznaczony jest wyłącznie dla ruchu pieszego.
4. Korzystanie ze ścieżki odbywa się na własną odpowiedzialność.
5. Podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (burz i silnych wiatrów) odwiedzający
powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić ścieżkę dydaktyczną.
6. Nadleśnictwo Antonin nie odpowiada za ukąszenia (kleszcze, pszczoły, osy, szerszenie,
komary itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze
zwierzętami.
7. Osobom korzystającym z ścieżki dydaktycznej zabrania się:
a) Zaśmiecania terenu i dewastacji obiektu
b) Niszczenia drzew, krzewów oraz innych roślin
c) Hałasowania
d) Rozpalania ognisk i używania otwartego ognia
e) Puszczania luzem zwierząt domowych
f) Niszczenia elementów małej architektury, tablic, wszelkich urządzeń
g) Poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami
h) Korzystania z obiektu inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem
8. W przypadku grup zorganizowanych, osoba odpowiedzialna za grupę (organizator wycieczki)
przebywa z uczestnikami cały czas, zobowiązana jest zapoznać uczestników z regulaminem,
ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, w szczególności:
a) za zapoznanie uczestników z zagrożeniami (alergie, ukąszenia), rozpoznaniem czy nie ma
przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach
b) za zapewnienie aby użytkownicy posiadali odpowiednią odzież, obuwie do korzystania z
obiektu
c) zapewnia środki do udzielenia pierwszej pomocy
d) odpowiada za pozostawienie porządku po zwiedzaniu
9. Opiekunowie grup są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych.
10. Dzieci mogą przebywać na terenie ścieżki wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów,
którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
11. W trakcie pobytu na ścieżce, w momencie dużej wilgotności powietrza, opadów deszczu bądź
śniegu, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ elementy konstrukcji
drewnianej mogą być śliskie.
12. Należy pamiętać, że na terenie rezerwatu obowiązują przepisy ustawy o ochronie przyrody z
dnia 16 kwietnia 2004 roku (z póź.zm.)

13. Wszelkie uwagi o obiekcie takie jak np. przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy
administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, leżące gałęzie, nieprawidłowości oraz
dostrzeżone uszkodzenia infrastruktury, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo proszę
niezwłocznie zgłaszać do biura nadleśnictwa Antonin- tel. 62 734 81 24.
14. Pozostałe ważne telefony:
a) Pogotowie ratunkowe – 999
b) Straż pożarna – 998
c) Policja – 997
d) Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 112

