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Regulamin korzystania z pomostu określa warunki korzystania z pomostu zarządzanego przez nadleśnictwo, zlokalizowanego na terenie
obiektu edukacyjnego.
Każda osoba korzystająca z pomostu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego
postanowień.
Pomost jest dostępny we wszystkie dni.
Korzystanie z pomostu jest bezpłatne.
Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na pomoście wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletniego opiekuna.
Za bezpieczeństwo grup zorganizowanych na terenie pomostu i jego otoczenia odpowiedzialność prawną ponosi opiekun grupy.
Każda grupa korzystająca z pomostu i jego otoczenia ma obowiązek zapewnić opiekuna tak aby nadzór nad grupą odbywał się w sposób
ciągły, przy czym:

w przypadku grupy niepełnoletnich na 10 uczestników wymagany jest jeden pełnoletni opiekun,

w przypadku osoby niepełnosprawnej pełnoletni opiekun osobisty.
Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną oraz prawną ponoszą ich prawni opiekunowie.
Obowiązkiem osób korzystających z pomostu i jego otoczenia jest właściwe zabezpieczenie rzeczy osobistych i wartościowych.
Nadleśnictwo Konin nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, niewłaściwie zabezpieczone lub zgubione rzeczy i powstałe straty w
tym zakresie.
Każda z osób korzystających z pomostu, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
Na pomoście oraz w jego otoczeniu bezwzględnie obowiązuje:

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zasad zgodnego współżycia,

przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,

zachowanie czystości w trakcie korzystania z pomostu i jego otoczenia ( własne odpady zabieramy „ze sobą” ),

zakaz niszczenia lub uszkadzania pomostu i jego otoczenia,

zakaz spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych i zażywania środków odurzających,

zakaz korzystania z pomostu i jego otoczenia przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

wjeżdżania lub wprowadzania rowerów, motorowerów, motocykli, quadów i innych pojazdów,

zabrania się wędkowania z pomostu oraz w jego bezpośrednim otoczeniu,

zakaz ingerowania w konstrukcję oraz elementy wyposażenia,

zakaz wodowania wszelakich urządzeń pływających,

zakaz wszelkich działań wpływających na statykę i bezpieczeństwo korzystania z pomostu i jego otoczenia (biegania, wchodzenia
na barierki, wychylania poza obrys pomostu itp.),

zakaz jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerze itp.,

zakaz wskakiwania do wody oraz pływania w pobliżu obiektu,

zakaz wprowadzania zwierząt,

zakaz przebywania więcej niż 10 osób jednocześnie na pomoście,

zakaz wchodzenia oraz opuszczania pomostu w miejscach do tego nie przystosowanych.
Z pomostu i jego otoczenia należy korzystać w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
W przypadku stwierdzenia zagrożenia, mogącego stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia użytkowników należy niezwłocznie
poinformować zarządcę pomostu.
Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu pomoście i jego otoczeniu proszę zgłaszać do biura nadleśnictwa.

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie
Nadleśniczy Nadleśnictwa Konin

