REGULAMIN ZIELONEGO PUNKTU KONTROLNEGO „STRZELNICA”

ZARZĄDCA :
Nadleśnictwo Kościerzyna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6
83-400 Kościerzyna
CEL:
- propagowanie aktywnego wypoczynku z elementami orientacji sportowej;
- promocja walorów przyrodniczych i turystycznych terenu Nadleśnictwa
Kościerzyna.

1. Zielony Punkt Kontrolny Strzelnica (zwany dalej ZPK) znajduje się na
terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Kościerzyna.
2. Korzystanie z ZPK jest darmowe. Mapy pobiera się ze strony:
http://www.koscierzyna.gdansk.lasy.gov.pl/zielony-punktkontrolny#.WP87O2fwGM8 , w zakładce Zielony Punkt Kontrolny.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z ZPK należy dokładnie zapoznać się z
regulaminem oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi korzystania z
obszarów leśnych. Korzystanie z ZPK odbywa się na własną
odpowiedzialność użytkowników.
4. Każdorazowe wykorzystanie ZPK w celach komercyjnych wymaga
pisemnej pod rygorem nieważności zgody Nadleśnictwa Kościerzyna.
5. Jednorazowa wielkość grup zorganizowanych poruszających się po lesie
nie może przekraczać 20 osób.
6. Dolna granica wieku osób korzystających z ZPK samodzielnie to 10 lat.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę opiekunów lub muszą być
pod opieką osób dorosłych. Nadleśnictwo Kościerzyna nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z korzystaniem z ZPK
samodzielnie przez osoby niepełnoletnie.
7. ZPK zlokalizowany jest w terenie, na którym stale prowadzone są prace
związane z realizacją zadań gospodarczych. W przypadku zaistnienia
okoliczności związanych z w/w zadaniami Nadleśnictwo Kościerzyna
zastrzega sobie prawo do wyłączenia części lub całości trasy z
użytkowania. Informacja o punktach czasowo wyłączonych z użytkowania

podawana jest na stronie internetowej Nadleśnictwa Kościerzyna.
Użytkownik ZPK zobowiązany jest przed każdym rozpoczęciem z
korzystania z ZPK do zapoznania się z aktualnymi informacjami
zamieszczonymi na stronie internetowej Nadleśnictwa Kościerzyna i
przestrzegania zakazów tam ustanowionych.
8. Zabrania się poruszania w miejscach, w których wykonywane są prace
związane z gospodarką leśną – w szczególności pozyskanie, zrywka i
wywóz drewna. Miejsca prowadzonych prac oznaczone są odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi.
9. Zaleca się rozpoczynanie tras w miejscu oznaczonym na mapie jako START,
ale możliwe jest rozpoczęcie w dowolnym miejscu.
10. Zabrania się poruszania po trasie silnikowymi pojazdami mechanicznymi,
rowerami poza drogami i ścieżkami oraz konno. W przypadku naruszenia
powyższego zakazu, będą miały zastosowane sankcje karne przewidziane
stosownymi przepisami.
11. Trasy pomiędzy punktami nie są w żaden sposób oznakowane i nie zawsze
prowadzone są ścieżkami i drogami. Należy spodziewać się nierównego
podłoża, wody, błota, gałęzi, kamieni, zwierząt, owadów oraz innych
elementów przyrody ożywionej i nieożywionej.
12. Tory kolejowe należy przekraczać w miejscach wyznaczonych.
13. Należy zachować szczególną ostrożność przy przekraczaniu dróg i torów
kolejowych.
14. Korzystanie z ZPK może grozić odniesieniem kontuzji, w związku z tym
uczestnik robi to na własną odpowiedzialność i nie będzie rościł pretensji
do zarządcy.
15. Zarządca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wypadki czy inne
zdarzenia zaistniałe podczas korzystania z ZPK.
16. Zabrania się niszczenia jakichkolwiek elementów ZPK w tym także
przyrody ożywionej (niszczenia roślin , łapania owadów i zwierząt).
17. Teren ZPK jest monitorowany.
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