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Regulamin wiaty określa warunki korzystania z wiaty edukacyjnej zarządzanej przez nadleśnictwo.
Każda osoba korzystająca z wiaty wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do
przestrzegania jego postanowień.
Wiata jest udostępniana bezpłatnie dla grup zorganizowanych w celu prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej.
Warunki i zasady korzystania z wiaty zostały określone w Regulaminie udziału w zajęciach z zakresu edukacji
przyrodniczo-leśnej.
Organizator zajęć z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej zobowiązany jest zapewnić dla grupy opiekuna grupy, przy czym:
 w przypadku grupy niepełnoletnich na 10 uczestników wymagany jest jeden pełnoletni opiekun,
 w przypadku osoby niepełnosprawnej pełnoletni opiekun osobisty.
Za bezpieczeństwo uczestników w trakcie zajęć odpowiadają opiekunowie grup.
Nadzór opiekuna zapewnionego przez Organizatora nad grupami musi być ciągły.
Za ewentualne szkody wyrządzone podczas pobytu przez niepełnoletniego uczestnika zajęć odpowiedzialność materialną
w pełni ponosi opiekun grupy natomiast w przypadku osób pełnoletnich sprawca szkody.
Obowiązkiem uczestników zajęć z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych
rzeczy osobistych. Nadleśnictwo Konin nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy i straty powstałe w tym
zakresie.
Każda z osób korzystających z wiaty, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
Osoby korzystające z wiaty zobowiązane są do:
 zachowania się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany,
 zachowania porządku,
 zachowania bezpiecznej odległości od otwartych źródeł ognia.
 Osobom korzystającym z wiaty zabrania się:
 oddalania się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania od niego zezwolenia,
 niszczenia ekspozycji oraz wyposażenia znajdującego się w obiektach edukacyjnych,
 niszczenia infrastruktury leśnej,
 niszczenia roślinności,
 płoszenia i niepokojenia zwierząt,
 spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych i zażywania środków odurzających.
Opiekun zapewniony przez organizatora sprawujący nadzór nad powierzonymi mu uczestnikami zajęć, obowiązany jest
zapewnić warunki zapobiegające naruszeniu dyscypliny przez uczestników zajęć, mogące wywołać szkodę.
Należy korzystać z wiaty w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.
Wszelkie uwagi użytkowników o wiacie proszę zgłaszać do biura nadleśnictwa.
Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie
Nadleśniczy Nadleśnictwa Konin

