REGULAMIN KORZYSTANIA Z OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ
(OEPL) W WOZIWODZIE

1. Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej administrowany jest przez Nadleśnictwo Woziwoda
z siedzibą Woziwoda 3, 89-504 Legbąd.
2. Głównym zadaniem ośrodka jest koordynacja edukacji przyrodniczo-leśnej, w tym
prowadzenie zajęć edukacyjnych, których odbiorcą jest całe społeczeństwo, a przede
wszystkim dzieci i młodzież szkolna. Dodatkowo udostępniany jest na cele turystyczne.
3. Zajęcia edukacyjne na terenie obiektu prowadzone są przez pracownika nadleśnictwa lub inne
osoby, w obecności przedstawiciela nadleśnictwa.
4. Zajęcia edukacyjne realizowane w OEPL przez pracowników nadleśnictwa są bezpłatne.
5. Udział grup w zajęciach podlega uprzedniej rezerwacji, nie późniejszej niż dzień przed
przyjazdem. Warunki dokonania rezerwacji zostały przedstawione na stronie internetowej
Nadleśnictwa
Woziwoda
(www.woziwoda.torun.lasy.gov.pl)
w
zakładce
Edukacja/Rezerwacja zajęć.
6. Wszelkie informacje i kontakty niezbędne dla organizacji zajęć edukacyjnych są dostępne na
stronie nadleśnictwa www.woziwoda.torun.lasy.gov.pl w zakładce „Edukacja”. Przed
przystąpieniem do zajęć należy zapoznać się z regulaminami zajęć i obiektów edukacyjnych
podlegających nadleśnictwu.
7. Zajęcia edukacyjne nadleśnictwo oferuje wyłącznie grupom zorganizowanym.
8. Ośrodek jest udostępniony do zwiedzania osobom indywidualnym oraz grupom turystycznym,
w czasie gdy nie są prowadzone zajęcia edukacyjne.
9. Organizator turystyki korzystający z obiektu komercyjnie zobowiązany jest do uiszczenia
opłaty, która będzie naliczona wg. cennika opublikowanego na stronie internetowej
nadleśnictwa.
10. Ośrodek jest do dyspozycji zwiedzających w godzinach pracy nadleśnictwa (poniedziałekpiątek w godz. 7.00-15.00 ).
11. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką dorosłych.
12. Opiekunowie grup uczestniczących w zajęciach prowadzonych na terenie ośrodka oraz
zwiedzający obiekt odpowiadają za dyscyplinę i bezpieczeństwo podopiecznych.
13. Wyposażenie znajdujące się na terenie obiektu powinny być wykorzystane zgodnie z
przeznaczeniem. Za zniszczenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub
celowego działania odpowiada sprawca. Jeśli sprawcą jest osoba niepełnoletnia
odpowiedzialność spoczywa na opiekunie dziecka lub grupy.
14. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nieprawidłowego
użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem) elementów wyposażenia.
15. Nadleśnictwo Woziwoda nie ponosi odpowiedzialności za stan mienia osobistego
pozostawionego na terenie obiektu.
16. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do:
a) utrzymywania porządku podczas przebywania w obiekcie
b) przestrzegania zakazu wnoszenia lub spożywania alkoholu lub zażywania jakichkolwiek
środków odurzających,
c) przestrzegania zakazu palenia papierosów.
17. Nadleśnictwo może wnieść dodatkowe obostrzenia dla osób korzystających z OEPL jeśli uzna
to za konieczne dla realizacji celów bezpieczeństwa.

18. Osoby przebywające w obiekcie są zobowiązane do bezwzględnego podporządkowania się
poleceniom wydawanym przez pracowników Służby Leśnej lub innych pracowników
nadleśnictwa, jeśli wskazują one na powstałe naruszenia lub ich działania służą
bezpieczeństwu osób, mienia i ochrony lasu.
19. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzygnięcia podejmuje
właściwy pracownik nadleśnictwa odpowiedzialny za funkcjonowanie obiektu
w porozumieniu z kierownictwem nadleśnictwa.
20. Uwagi i wnioski można składać pod adresem e-mail woziwoda@torun.lasy.gov.pl
lub nr telefonu 52 33 60 910.
21. W przypadku powstałego zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić nadleśnictwo i
odpowiednie służby.
Adres zarządcy obiektu:

Niezbędne numery telefonu:

Nadleśnictwo Woziwoda

112 - numer alarmowy,

Woziwoda 3

997 - Policja,

89-504 Legbąd

998 - Straż Pożarna,

Tel. 52 33 60 910

999 - Pogotowie Ratunkowe.

e-mail: woziwoda@torun.lasy.gov.pl
,

