Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa z dnia 08 kwietnia 2020 r.

Regulamin korzystania z obozowisk harcerskich na terenie
Nadleśnictwa Limanowa
1. Niniejszy regulamin wraz ze stosowną umową dzierżawy zawieraną z
Organizatorem obozu harcerskiego (zwanego dalej „Obozem harcerskim”)
określa warunki korzystania z terenu, na którym zorganizowane zostało
obozowisko harcerskie na nieruchomościach zarządzanych przez Nadleśnictwo
Limanowa o numerze 462 (adres leśny: 03-11-1-02-42-d-00; 03-11-1-02-42-f-00;
03-11-1-02-42-c-00).
2. Każda osoba przebywająca na terenie Obozu harcerskiego wyraża zgodę na
postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego
postanowień.
3. Nadleśnictwo Limanowa nie jest organizatorem Obozu harcerskiego, w związku z
tym nie odpowiada za
żadne kwestie związane z organizacją Obozu
harcerskiego, a także jego bezpieczeństwem i bezpieczeństwem jego
uczestników.
4. Nadleśnictwo Limanowa nie organizuje obozów harcerskich, a jedynie
wydzierżawia teren, na którym obóz harcerski może się odbyć. Wydzierżawienie
następuje poprzez podpisanie umowy dzierżawy terenu przez Nadleśniczego
Nadleśnictwa Limanowa oraz Organizatora Obozu harcerskiego.
5. Obóz harcerski może być organizowany w okresie od czerwca do końca sierpnia
na podstawie oddzielnej umowy dzierżawy zawartej z Nadleśnictwem Limanowa.
6. Uczestnikami Obozu harcerskiego może być maksymalnie 150 osób.
7. Teren, na którym może być organizowany Obóz harcerski nie jest strzeżony,
dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty mienia uczestników Obozu
harcerskiego ponoszą Organizatorzy Obozu harcerskiego oraz jego uczestnicy.
8. Każda osoba przebywająca na terenie, na którym zorganizowany został Obóz
harcerski zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników
Służby Leśnej.
9. Osobom przebywającym na terenie, na którym zorganizowany został Obóz
harcerski zabrania się:
a. zaśmiecania terenu,
b. nadmiernego hałasowania,
c. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do lasu,
d. pozostawiania pojazdów lub innych przedmiotów w sposób utrudniający akcje
związane z gaszeniem pożarów,
e. korzystania z otwartego ognia na terenie Obozu harcerskiego, a także w jego
bezpośrednim sąsiedztwie.
10. Nadleśnictwo Limanowa nie ponosi odpowiedzialności za negatywne zdarzenia,
które mogą zaistnieć w przypadku nieostrożności korzystających z terenu Obozu
harcerskiego lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, jak również za
wszelkie wypadki i
zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem samego
regulaminu i ogólnych zasad BHP.
11. W czasie burz i silnych wiatrów, gradu, okiści, osoby znajdujące się na terenie
Obozu harcerskiego powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić ten teren.
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10. Nadleśnictwo Limanowa nie odpowiada za ukąszenia (kleszcze, pszczoły, osy,
szerszenie, żmije, komary itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe ze
spotkania uczestników lub organizatorów Obozu harcerskiego ze zwierzętami.
11. Nadleśnictwo Limanowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone
osobom przebywającym na terenie Obozu harcerskiego oraz w ich mieniu
spowodowane przez wiatrołomy, wywroty, posusz, pożary lasu i inne klęski
żywiołowe oraz siły przyrody.
12. Zgodę na rozpalanie ogniska wydaje Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa
wskazując na terenie obiektu odpowiednie miejsce do tego przeznaczone.
13. Korzystając z obiektu należy przestrzegać następujących zasad i zakazów:
a. przestrzegania bezpieczeństwa (Nadleśnictwo Limanowa nie ponosi
odpowiedzialności
za
wypadki
spowodowane
nieostrożnością
korzystających z terenu Obozu harcerskiego
oraz niewłaściwym
użytkowaniem tego terenu),
b. zakazu zakłócania ciszy, płoszenia, chwytania i zabijania dziko żyjących
zwierząt, niszczenia gniazd, nor i legowisk, niszczenia drzew i krzewów,
c. zabrania się zaśmiecania terenu, pozostawiania resztek pożywienia i
opakowań, zanieczyszczania powietrza, gleby i wody,
d. na terenie Obozu harcerskiego, a także w jego bezpośrednim sąsiedztwie
obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, innych używek,
palenia wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia.
14. Podczas korzystania z terenu Obozu harcerskiego bezwzględnie zabrania się:
niszczenia drzew, krzewów oraz innych roślin, niszczenia terenu, palenia ognisk w
miejscach do tego nieprzeznaczonych, zakłócania spokoju, jazdy pojazdami
mechanicznymi i konnymi, chwytania i straszenia zwierząt, jazdy rowerem w
miejscach do tego nieprzeznaczonych, zaśmiecania terenu, kąpieli w zbiornikach
retencyjnych.
15. Podczas korzystania z terenu Obozu harcerskiego należy zapoznać się z
zagrożeniami występującymi w lesie, w szczególności:
a. zagrożeniami związanymi z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
(wiatr, burza, wysokie, niskie temperatury, grad, okiść) oraz z zagrożeniem
pożarowym;
b. zagrożeniami wynikającymi z trudnych warunków terenowych – stoki, bagna i
inne miejsca niebezpieczne (możliwość potknięcia, poślizgnięcia);
c. zagrożeniami związanymi z upadkiem przedmiotów z wysokości (np. konary,
gałęzie, drzewa);
d. zagrożeniami związanymi z pracą środków transportowych oraz
transportowanym materiałem (m.in. drewnem);
e. zagrożeniami w miejscach składowania i magazynowania surowca drzewnego;
f. zagrożeniami w miejscach oddziaływania czynników szkodliwych
i niebezpiecznych (m.in. środki ochrony roślin, spaliny);
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g. zagrożeniami związanymi z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne
(m.in. możliwość ukąszenia przez owady, kleszcze, żmije, wpływ roślin:
pyłki, kolce, ciernie, właściwości parzące, gleba: wirusy, bakterie, grzyby);
h. zagrożeniami wynikającymi z obecności osób postronnych;
i. zagrożeniami ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów
niebezpiecznych mogących przypadkiem znajdować się na terenie lasów;
j. zagrożeniami związanymi z sąsiedztwem dróg, szlaków kolejowych, linii
i urządzeń energetycznych i teleenergetycznych;
k. zagrożeniami odzwierzęcymi;
l. możliwością zabłądzenia w lesie.
16. W uzasadnionych przypadkach Nadleśnictwo Limanowa może wyłączyć teren
Obozu harcerskiego z użytkowania, w szczególności, gdy wystąpią czynniki, które
bezpośrednio będą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu jego użytkownikom,
organizatorom czy uczestnikom jak również w sytuacji gdy użytkowanie tego
terenu będzie ograniczało prowadzenie gospodarki leśnej przez Nadleśnictwo
Limanowa.
17. Po zakończeniu użytkowania terenu, na którym zlokalizowany został Obóz
harcerski, dzierżawca ma obowiązek uporządkowania wskazanego terenu i
przedstawienia go do odbioru miejscowemu leśniczemu. Leśniczy potwierdza
odbiór terenu wpisem do kalendarza leśniczego - pełniącego rolę książki
służbowej, podpisanym przez Leśniczego i Organizatora obozu.
18. Wszelkie uwagi użytkowników, organizatorów lub uczestników Obozu
harcerskiego o terenie, na którym Obóz harcerski został zorganizowany proszę
zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura Nadleśnictwa Limanowa tel.
18 337 22 18 (e-mail: limanowa@krakow.lasy.gov.pl ).
19. W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa.

