riJPr Nadlesnictwo Limanowa
ZARZADZENIE nr/O2020
Nadlesniczego Nadlesnictwa Limanowa
w Limanowej
z dnia 08.04.2020 r.
w sprawie w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obozowisk
harcerskich na terenie Nadlesnictwa Limanowa
ZG.715.27.2020
Na podstawie art. 35 ustawy o lasach z dnia 28 wrzesnia 1991 roku (Dz.U. z 2020 r.
poz. 6) oraz § 22 Statutu Pahstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Pahstwowe
stanowi^cego zatqcznik do Zarz^dzenia nr 50 Ministra Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu
Pahstwowemu Gospodarstwu Lesnemu Lasy Pahstwowe, zarz^dzam co nast^puje:

§1
Wprowadzam do stosowania nast^pujqcy dokument:
1. Regulamin korzystania z obozowisk harcerskich na terenie Nadlesnictwa
Limanowa.

§2
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zatqcznik nr 1 do Zarz^dzenia nr 16/2020
Nadlesniczego Nadlesnictwa Limanowa z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Regulamin korzystania z obozowisk harcerskich na terenie
Nadlesnictwa Limanowa
1. Niniejszy regulamin wraz ze stosownq umowq dzierzawy zawieran^
z Organizatorem obozu harcerskiego (zwanego dale] „Obozem harcerskim”)
okresla warunki korzystania z terenu, na ktorym zorganizowane zostato
obozowisko harcerskie na nieruchomosciach zarz^dzanych przez Nadlesnictwo
Limanowa o numerze 462 (adres lesny: 03-11-1-02-42-d-00; 03-11-1-02-42-f-00;
03-11-1-02-42-c-OO).
2. Kazda osoba przebywaj^ca na terenie Obozu harcerskiego wyraza zgod§ na
postanowienia niniejszego regulaminu i zobowi^zuje si$ do przestrzegania jego
postanowieh.
3. Nadlesnictwo Limanowa nie jest organizatorem Obozu harcerskiego, w zwi^zku
z tym nie odpowiada za
zadne kwestie zwi^zane z organizacj^ Obozu
harcerskiego, a takze jego bezpieczehstwem i bezpieczehstwem jego
uczestnikow.
4. Nadlesnictwo Limanowa nie organizuje obozow harcerskich, a jedynie
wydzierzawia teren, na ktorym oboz harcerski moze si§ odbyc. Wydzierzawienie
nast^puje poprzez podpisanie umowy dzierzawy terenu przez Nadlesniczego
Nadlesnictwa Limanowa oraz Organizatora Obozu harcerskiego.
5. Oboz harcerski moze bye organizowany w okresie od czerwca do kohea sierpnia
na podstawie oddzielnej umowy dzierzawy zawartej z Nadlesnictwem Limanowa.
6. Uczestnikami Obozu harcerskiego moze bye maksymalnie 150 osob.
7. Teren, na ktorym moze bye organizowany Oboz harcerski nie jest strzezony,
dlatego ryzyko wynikajqce z uszkodzenia lub utraty mienia uczestnikow Obozu
harcerskiego ponosz^ Organizatorzy Obozu harcerskiego oraz jego uczestnicy.
8. Kazda osoba przebywaj^ca na terenie, na ktorym zorganizowany zostat Oboz
harcerski zobowi^zana jest do podporz^dkowania sip poleceniom pracownikow
Stuzby Lesnej.
9. Osobom przebywajpeym na terenie, na ktorym zorganizowany zostat Oboz
harcerski zabrania sip:
a. zasmiecania terenu,
b. nadmiernego hatasowania,
c. wyrzucania odpadow domowych i komunalnych do lasu,
d. pozostawiania pojazdow lub innych przedmiotow w sposob utrudniajpey akcje
zwipzane z gaszeniem pozarow,
e. korzystania z otwartego ognia na terenie Obozu harcerskiego, a takze w jego
bezposrednim spsiedztwie.
10. Nadlesnictwo Limanowa nie ponosi odpowiedzialnosci za negatywne zdarzenia,
ktore mogp zaistniec w przypadku nieostroznosci korzystajpcych z terenu Obozu
harcerskiego lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, jak rowniez
za wszelkie wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem samego
regulaminu i ogolnych zasad BMP.
11.W czasie burz i silnych wiatrow, gradu, okisci, osoby znajdujpce sip na terenie
Obozu harcerskiego powinni dla wiasnego bezpieczehstwa opuscic ten teren.
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10. Nadlesnictwo Limanowa nie odpowiada za uk^szenia (kleszcze, pszczoty, osy,
szerszenie, zmije, komary itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikte
ze spotkania uczestnikow lub organizatorow Obozu harcerskiego ze zwierz^tami.
11. Nadlesnictwo Limanowa nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrz^dzone
osobom przebywaj^cym na terenie Obozu harcerskiego oraz w ich mieniu
spowodowane przez wiatrotomy, wywroty, posusz, pozary lasu i inne kl^ski
zywiotowe oraz sity przyrody.
12.Zgod§ na rozpalanie ogniska wydaje Nadlesniczy Nadlesnictwa Limanowa
wskazuj^c na terenie obiektu odpowiednie miejsce do tego przeznaczone.
13. Korzystajcjc z obiektu nalezy przestrzegac nastppujqcych zasad i zakazow:
a. przestrzegania
bezpieczehstwa
(Nadlesnictwo
Limanowa nie ponosi
odpowiedzialnosci
za
wypadki
spowodowane
nieostroznosci^
korzystaj^cych z terenu Obozu harcerskiego
oraz niewlasciwym
uzytkowaniem tego terenu),
b. zakazu zaktocania ciszy, ptoszenia, chwytania i zabijania dziko zyj^cych
zwierz^t, niszczenia gniazd, nor i legowisk, niszczenia drzew i krzewow,
c. zabrania si$ zasmiecania terenu,
pozostawiania resztek
pozywienia
i opakowah, zanieczyszczania powietrza, gleby i wody,
d. na terenie Obozu harcerskiego, a takze w jego bezposrednim s^siedztwie
obowi^zuje zakaz spozywania napojow alkoholowych, innych uzywek,
palenia wyrobow tytoniowych oraz uzywania otwartego ognia.
14.Podczas korzystania z terenu Obozu harcerskiego bezwzgl^dnie zabrania si^:
niszczenia drzew, krzewow oraz innych roslin, niszczenia terenu, palenia ognisk
w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zaktocania spokoju, jazdy pojazdami
mechanicznymi i konnymi, chwytania i straszenia zwierzc(t, jazdy rowerem
w
miejscach do tego nieprzeznaczonych, zasmiecania terenu, k^pieli
w zbiornikach retencyjnych.
15.Podczas korzystania z terenu Obozu harcerskiego nalezy zapoznac si$
z zagrozeniami wyst^puj^cymi w lesie, w szczegolnosci:
a. zagrozeniami zwi^zanymi z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
(wiatr, burza, wysokie, niskie temperatury, grad, okisc) oraz z zagrozeniem
pozarowym;
b. zagrozeniami wynikaj^cymi z trudnych warunkow terenowych - stoki, bagna
i inne miejsca niebezpieczne (mozliwosc potkni^cia, poslizgni^cia);
c. zagrozeniami zwis(zanymi z upadkiem przedmiotow z wysokosci (np. konary,
gat^zie, drzewa);
d. zagrozeniami
zwiqzanymi
z
pracq
srodkow
transportowych
oraz transportowanym materiatem (m.in. drewnem);
e. zagrozeniami w miejscach sktadowania i magazynowania surowca drzewnego;
f. zagrozeniami
w
miejscach
oddziatywania
czynnikow
szkodliwych
i niebezpiecznych (m.in. srodki ochrony roslin, spaliny);
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g. zagrozeniami zwi^zanymi z ekspozycj^ na szkodliwe czynniki biologiczne
(m.in. mozliwosc uk^szenia przez owady, kleszcze, zmije, wptyw roslin:
pytki, kolce, ciernie, wtasciwosci parz^ce, gleba: wirusy, bakterie, grzyby);
h. zagrozeniami wynikaj^cymi z obecnosci osob postronnych;
i. zagrozeniami ze strony materiatow wybuchowych i innych przedmiotow
niebezpiecznych mogqcych przypadkiem znajdowac si$ na terenie lasow;
j. zagrozeniami zwi^zanymi z s^siedztwem drog, szlakow kolejowych, linii
i urz^dzen energetycznych i teleenergetycznych;
k. zagrozeniami odzwierzpcymi;
l. mozliwosci^ zabt^dzenia w lesie.
16.W uzasadnionych przypadkach Nadlesnictwo Limanowa moze wyi^czyc teren
Obozu harcerskiego z uzytkowania, w szczegolnosci, gdy wyst^pi^ czynniki, ktore
bezposrednio b^d^ zagrazac zdrowiu i bezpieczenstwu jego uzytkownikom,
organizatorom czy uczestnikom jak rowniez w sytuacji gdy uzytkowanie tego
terenu b^dzie ograniczalo prowadzenie gospodarki lesnej przez Nadlesnictwo
Limanowa.
17. Po zakohczeniu uzytkowania terenu, na ktorym zlokalizowany zostat Oboz
harcerski, dzierzawca ma obowi^zek uporzpdkowania
wskazanego terenu
i przedstawienia go do odbioru miejscowemu lesniczemu. Lesniczy potwierdza
odbior terenu wpisem do kalendarza lesniczego - petnisjcego rol$ ksi^zki
stuzbowej, podpisanym przez Lesniczego i Organizatora obozu.
18.Wszelkie uwagi uzytkownikow, organizatorow lub uczestnikow Obozu
harcerskiego o terenie, na ktorym Oboz harcerski zostat zorganizowany prosz§
zgtaszac miejscowemu lesniczemu lub do biura Nadlesnictwa Limanowa
tel. 18 337 22 18 (e-mail: limanowa@krakow.lasv.qov.pl).
19.W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
Nadlesniczy Nadlesnictwa Limanowa.

