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Regulamin zarządcy gruntu obozowiska
1. Obozowiska są terenem leśnym zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Nidzica z siedzibą w Dębowa 2A Nidzica.
2. Każda osoba przebywająca na terenie obozowiska wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Nadleśnictwo Nidzica nie jest organizatorem wypoczynku w rozumieniu przepisów
prawa.
4. Dzierżawcą obozowiska jest podmiot zewnętrzny.
5. Obozowisko nie posiada specjalnych przystosowań i udogodnień celem organizacji
wypoczynku.
6. Nadleśnictwo nie odpowiada za mienie ruchome, które są przywiezione i
zgromadzone przez organizatorów i uczestników obozu wypoczynkowego
pozostawione na terenie obozowiska.
7. Za bezpieczeństwo (zdrowie i życie) uczestników obozu wypoczynkowego oraz
osób przebywających na terenie obozowiska odpowiada organizator obozu.
8. Jeżeli zauważył/a Pan/i jakiekolwiek potencjalnie niebezpieczne zdarzenia i
sytuacje związane z:
 drzewami rosnącymi prosimy o niezwłoczny kontakt z Nadleśnictwem
Nidzica
 posługiwaniem się ogniem w lesie prosimy o niezwłoczny kontakt z
Nadleśnictwem Nidzica lub Strażą Pożarną
9. Dozwolony jest wjazd na teren obozowiska pojazdami tylko tymi, na które wydało
zezwolenie nadleśnictwo.
10. Podczas odwiedzin parkowanie samochodów dopuszczone jest tylko w
wyznaczonym miejscu przez nadleśnictwo.
11. W sytuacji kryzysowej, nadzwyczajnej, wystąpienia gwałtownych zjawisk
atmosferycznych prosimy o niezwłoczny kontakt z powiatowym Centrum
Zarządzania Kryzysowego lub z Nadleśnictwem Nidzica.
12. W uzasadnionych przypadkach Nadleśnictwo Nidzica może wyłączyć teren obozu
harcerskiego z użytkowania, w szczególności gdy wystąpią czynniki, które
bezpośrednio będą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu jego użytkownikom,
organizatorom czy uczestnikom jak również w sytuacji gdy używanie tego terenu
będzie ograniczało prowadzenie gospodarki leśnej przez Nadleśnictwo Nidzica.
13. Korzystając z terenów leśnych należy bezwzględnie przestrzegać powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w tym m.in. ustawy o lasach z dnia 28 września
1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 6, 148.), szczególnie art. 26, 27 , 28, 29, 30 dotyczące
zasad udostępniania lasu.
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14. W zakresie spraw nieujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje
pracownik Nadleśnictwa Nidzica w uzgodnieniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa
Nidzica.

Wykaz telefonów alarmowych:
Telefon ratunkowy tel. 112
Pogotowie Ratunkowe tel. 999
Straż Pożarna tel. 998
Policja tel. 997
Nadleśnictwo Nidzica tel. 89 625 28 41
Straż Leśna Nadleśnictwa Nidzica tel. 694462872; 668 189 30
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 89 625 82 12
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