REGULAMIN
LEŚNEJ ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ ‘’BIAŁOCHOWO’’
W MOKREM
1. Leśna ścieżka dydaktyczna ‘’Białochowo’’ jest miejscem
przeznaczonym do edukacji leśnej i wypoczynku, dzieci,
młodzieży i dorosłych.
2. Obiekt jest otwarty codziennie w godzinach 700 - 1900.
3. Wejście na teren obiektu jest bezpłatne.
4. Ścieżka i jej elementy powinny być wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem.
5. Korzystanie dzieci i młodzieży z obiektu jest możliwe tylko
pod opieką osoby dorosłej.
6. W przypadku grup zorganizowanych termin wizyty należy
uzgodnić z Nadleśnictwem Jamy, w dniach od poniedziałku
do piątku, w godzinach 700 - 1500, pod nr tel. 56 45 130 32,
kom. 608 559 840 lub e-mail: jamy@torun.lasy.gov.pl.
7. Zajęcia terenowe na ścieżce mogą być prowadzone wyłącznie
po uprzednim pisemnym zgłoszeniu.
Zgłoszenia należy dokonać w 2 krokach:
 Krok 1: kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej z pracownikiem nadleśnictwa.
 Krok 2: wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz oświadczenia
opiekuna grupy najpóźniej w terminie do 2 dni
przed planowanymi zajęciami.
8. W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:
- nazwę i adres organizatora,
- imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej,
- telefon kontaktowy,
- planowany termin zajęć,
- przewidywany czas trwania zajęć (godziny od - do),
- liczbę i wiek uczestników,
- ewentualne schorzenia uczestników mające wpływ
na przebieg zajęć,
- tematykę zajęć,
- korzystanie z ogniska (tak/ nie)

9. Trasa ścieżki jak i przyległe do niej tereny mogą stanowić
źródło różnorakich zagrożeń ( teren ogólnie dostępny, żywe
organizmy, warunki atmosferyczne , ukształtowanie terenu,
obiekty rekreacji i edukacji, miejsce pracy, tereny łowieckie itp.)
10. Dzieci i młodzież do 18 roku życia, mogą przebywać na terenie
obiektu jedynie pod opieką nauczyciela, rodzica bądź innego
dorosłego opiekuna ponoszącego pełną odpowiedzialność
za dziecko.
11. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania napojów
alkoholowych, innych używek oraz palenia papierosów.
12. Zabrania się również:
- niszczenia infrastruktury, tablic tematycznych, eksponatów,
- zaśmiecania terenu,
- niszczenia zieleni na placu oraz powierzchni leśnej,
w tym zrywania roślin chronionych oraz celowego
uszkadzania drzew i krzewów,
- chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt,
niszczenia nor, gniazd
- przebywania z psami bez otoku,
- hałasowania,
- biwakowania,
- kąpieli i eksploracji zbiorników wodnych,
- rozniecania ognia poza miejscem wyznaczonym i bez uzgodnienia
z pracownikiem nadleśnictwa,
- wykorzystywania eksponatów i tablic tematycznych niezgodnie
z ich przeznaczeniem,
- stosowania środków chemicznych, z wyjątkiem repelentów
odstraszających kleszcze, komary itp.
- poruszania się po ścieżce i obiektach do niej przyległych
pojazdami silnikowymi.
13. Nadleśnictwo Jamy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki
powstałe podczas korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają
z niego na własną odpowiedzialność i odpowiają materialnie
za wyrządzone szkody.
14. Pełną odpowiedzialność za dzieci ponoszą ich opiekunowie.
15. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu administrator
nie ponosi odpowiedzialności.

16. Należy stosować się do wskazówek pracowników
Nadleśnictwa Jamy.
17. Wszelkie zauważone nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń,
zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników
należy bezzwłocznie zgłaszać do administratora.

