Nadleśnictwo Dębno

REGULAMIN ZARZĄDCY GRUNTU OBOZOWISKA
1. Obozowisko znajduje na terenie leśnym zarządzanym przez Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Dębno z siedzibą w
Dębnie (74-400), ul. Racławicka 33, 74-400 Dębno.
2. Obozowisko zlokalizowane jest w gminie Dębno, powiat myśliborski, pod
adresem leśnym: leśnictwo Grzymiradz, oddział 25 g. W przypadku
zauważenia potencjalnego niebezpiecznego wydarzenia lub wypadku, proszę
posługiwać się tym adresem lokalizacyjnym.
3. Obozowisko jest terenem przeznaczonym do organizowania wypoczynku
dzieci i młodzieży. Korzystanie z obozowiska we wskazanym w uprzednim
zdaniu celu może odbywać wyłącznie na podstawie umowy dzierżawy
zawartej z Nadleśnictwem Dębno.
4. Nadleśnictwo Dębno nie jest organizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży w
rozumieniu przepisów prawa.
5. Dzierżawcą obozowiska jest podmiot zewnętrzny - organizator wypoczynku
dzieci i młodzieży (dalej „Organizator”).
6. Teren obozowiska nie posiada specjalnych przystosowań i udogodnień celem
organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
7. Nadleśnictwo nie odpowiada za mienie ruchome, które zostaną przywiezione
i zgromadzone oraz pozostawione przez organizatora i uczestników obozu
wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży na terenie obozowiska.
8. Za bezpieczeństwo (zdrowie i życie) uczestników obozu wypoczynkowego
oraz osób przebywających na terenie obozowiska odpowiada Organizator.
9. Każda z osób, które zauważą jakiekolwiek zdarzenie mogące stanowić
potencjalne niebezpieczeństwo dla zorganizowanego wypoczynku,
a w szczególności związanych z:
- występowaniem drzew znajdujących się na terenie obozowiska oraz
bezpośrednio przyległym – powinien niezwłocznie skontaktować się z
Nadleśnictwem;
- posługiwaniem się otwartym ogniem w lesie, za wyjątkiem określonym w
punkcie 10 niniejszego regulaminu - powinien niezwłocznie
skontaktować się z Nadleśnictwem, Strażą Leśną, Punktem AlarmowoDyspozycyjnym w Nadleśnictwie Dębno lub Strażą Pożarną;
- stanem urządzeń – powinien niezwłocznie skontaktować się z komendantem
obozu lub/i organizatorem obozowiska.
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10. Rozpalanie ogniska na terenie obozowiska dozwolone jest tylko w miejscu
wyznaczonym i wymaga każdorazowo zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa
Dębno.
11. Organizator zobowiązany jest do zobligowania wszystkich uczestników
wypoczynku do niezwłocznego informowania go o zdarzeniach, o których
mowa w punkcie 9.
12. Wjazd na teren obozowiska dozwolony jest tylko pojazdami posiadającymi
zezwolenie Nadleśnictwa Dębno. Podczas odwiedzin parkowanie
samochodów dopuszczone jest tylko w miejscach wyznaczonym przez
Nadleśnictwo Dębno.
13. Szczegółowe zasady korzystania z obozowiska przez uczestników obozu,
obowiązki oraz zakazy reguluje odrębny regulamin – Regulamin organizatora
obozowiska.
14. W sytuacji kryzysowej, nadzwyczajnej, wystąpienia gwałtownych zjawisk
atmosferycznych Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego
skontaktowania się z powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego lub z
Nadleśnictwem Dębno.
15. 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. Nr 6 z późn. zm.) , szczególnie
art. 26, 27, 28, 29, 30 dotyczących zasad udostępniania lasu.

Wykaz telefonów alarmowych:
Centrum Powiadamiania Ratunkowego

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Nadleśnictwo Dębno

95 756 14 20

Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny Nadleśnictwa Dębno 95 756 14 24, tel. kom. 885 040 850
Straż Leśna Nadleśnictwa Dębno

95 756 14 23, tel. kom. 509 092 870, 509 092 871

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Myśliborzu 95 747 20 21, wew. 30,
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