Zarządzenie nr 40/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Chotyłów
z dnia 03.07.2020 r.
w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z obozowisk harcerskich na terenie
Nadleśnictwa Chotyłów
(znak. spr.:ZG.715.8.2020)

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.
U. z 2020 r., poz. 6 ze zm.) oraz § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 1 maja 1994 r. ustalam
co następuje:

§1
Wprowadzam do stosowania Regulamin korzystania z obozowisk harcerskich na
terenie Nadleśnictwa Chotyłów, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mariusz Kiczyński
Zastępca Nadleśniczego
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:
- zastępca nadleśniczego
- leśniczowie
- straż leśna
- a/a

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40/2020 z dnia
Nadleśniczego Nadleśnictwa Chotyłów
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania
z obozowisk harcerskich na terenie Nadleśnictwa Chotyłów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBOZÓW HARCERSKICH NA TERENIE
NADLEŚNICTWA CHOTYŁÓW

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 nieruchomości zarządzanej przez Nadleśnictwo Chotyłów [dalej Nadleśnictwo].
2. Każda osoba przebywająca na terenie obozu harcerskiego akceptuje postanowienia
niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Każdy z uczestników obozu harcerskiego, zobowiązany jest do podporządkowania się
poleceniom pracowników Służby Leśnej.
4. Nadleśnictwo może wprowadzić dodatkowe wymogi uczestnikom korzystającym z terenu
jeśli będzie to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
5. Nadleśnictwo
nie
jest
organizatorem
wypoczynku
dzieci
i
młodzieży
w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie wydzierżawia teren, na którym obóz harcerski
może się odbyć.
6. Na terenie obozu harcerskiego może przebywać nie więcej uczestników jak 100osób/1ha.
7. Obozy harcerskie są organizowane na terenie Nadleśnictwa w okresie od połowy czerwca
do końca sierpnia, a za zgodą nadleśnictwa także w innych terminach.
8. Za bezpieczeństwo (zdrowie i życie) uczestników obozu harcerskiego oraz osób
przebywających na terenie obozowiska odpowiada organizator obozu.
9. Nadleśnictwo nie odpowiada za mienie ruchome, które jest przywiezione
i zgromadzone przez organizatorów i uczestników obozu wypoczynkowego dzieci
i młodzieży na terenie obozowiska.
10. Teren na którym jest organizowany obóz harcerski nie jest strzeżony, dlatego ryzyko
wynikające z uszkodzenia lub kradzieży mienia uczestników obozu harcerskiego ponoszą
organizatorzy obozu harcerskiego oraz jego uczestnicy.
11. Osobom przebywającym na terenie, na którym zorganizowany został obóz harcerski
zabrania się:


zaśmiecania terenu;



zastawiania dróg dojazdowych do obozowiska harcerskiego służących do ewakuacji ludzi
oraz bezpiecznego i szybkiego dojazdu służb ratowniczych;
hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków
wymagających wszczęcie alarmu;
korzystania z otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi;
korzystania z ognia otwartego na terenie obozu harcerskiego bez wcześniejszego
poinformowania i uzyskania pisemnej zgody Nadleśnictwa;
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wnoszenia lub spożywania na terenie obozu jakichkolwiek środków odurzających lub
alkoholu;
niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin.

12. W sytuacji kryzysowej, nadzwyczajnej, wystąpienia gwałtownych zjawisk
atmosferycznych prosimy o niezwłoczny kontakt z powiatowym Centrum Zarządzania
Kryzysowego, służbami ratowniczymi lub z Nadleśnictwem.
13. Zgodę na rozpalenie ogniska wydaje Nadleśniczy Nadleśnictwa Chotyłów, wyznaczając
przy tym odpowiednie miejsce na terenie obozu.
14. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków na osobach lub
mieniu jakie mogą powstać u osób korzystających z gruntów leśnych (w tym za szkody
powstałe na skutek pożaru lasu, wiatrołomów, wywrotów drzew oraz oddziaływania flory
i fauny leśnej itp).
15. Nadleśnictwo
nie
ponosi
odpowiedzialności
za
negatywne
zdarzenia,
które mogą zaistnieć w przypadku nieostrożności osób korzystających z terenu obozu
harcerskiego lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz zasad ogólnych BHP.
16. Wjazd na teren obozowiska dozwolony jest tylko tymi pojazdami, na które uzyskano
zezwolenie Nadleśnictwa.
17. Podczas odwiedzin parkowanie samochodów osób odwiedzających dopuszczone jest
tylko w miejscach wyznaczonych przez Nadleśnictwo.
18. W uzasadnionych przypadkach Nadleśnictwo może wyłączyć teren obozu harcerskiego
z użytkowania, a w szczególności gdy wystąpią czynniki, które mogą zagrażać zdrowiu
i bezpieczeństwu uczestników.
19. Po zakończeniu użytkowania terenu, na którym znajdował się obóz harcerski, dzierżawca
ma obowiązek jego uporządkowania i przedstawiania do odbioru miejscowemu
leśniczemu lub osobie wyznaczonej przez Nadleśniczego.
20. Szczegółowe zasady korzystania z obozowiska przez uczestników obozu reguluje
odrębny regulamin - Regulamin organizatora obozowiska. Znajduje się on w centralnym
miejscu obozowiska i nie może on być sprzeczny z niniejszym Regulaminem.

21. Wszyscy uczestnicy obozu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym
Regulaminem.

22. Uczestnicy obozu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania:
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a) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym m.in. ustawy o lasach z dnia 28
września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 6 ze zm.) szczególnie art. 26, 27, 28, 29, 30 tej
ustawy dotyczących zasad udostępniania lasu,
b) aktualnych uzgodnień w zakresie wzmocnienie bezpieczeństwa na obozach harcerskich
pod namiotami, poczynionymi pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży
Pożarnej, Komendantem Głównym Policji, Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych
i organizacjami harcerskimi,
c) wszelkich ograniczeń, zakazów i nakazów wynikających z obowiązujących przepisów
prawa wydanych w związku ze ogłoszonym stanem epidemii spowodowanym wirusem
SARS-CoV-2.
23. Wszelkie uwagi, skargi, zapytania i wnioski można składać pod adresem e-mail
chotylow@lublin.lasy.gov.pl lub pod nr telefonu 83 377 82 16, 83 377 82 17.

24. W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje
Nadleśniczy Nadleśnictwa Chotyłów.

Wykaz ważnych telefonów:
o

Telefon ratunkowy 112

o

Pogotowie Ratunkowe 999

o

Straż pożarna 998

o

Policja 997

o

Nadleśnictwo Chotyłów, tel. 83 377 82 16

o

Straż Leśna Nadleśnictwa Chotyłów tel. 501 180 888 lub 502 502 381
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