Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 24/20 Nadleśniczego
Nadleśnictwa Gryfino z dnia 28 maja 2020 r.

Regulamin udostępniania obiektów edukacyjno-rekreacyjnych w Glinnej:
1. Pod pojęciem „obiekt edukacyjno-rekreacyjny w Glinnej” należy rozumieć:
- wiatę – Punkt Informacji Przyrodniczo-leśnej w Glinnej z wyposażeniem, terenem
przyległym, tj. boiskiem z placem rekreacyjnym otoczonym żywopłotem, placem
zabaw, placem dydaktycznym z tablicami edukacyjnymi
- zadaszenie na ognisko z wyposażeniem oraz terenem przyległym
2. Obiekty edukacyjno-rekreacyjne udostępniane są dla grup zorganizowanych oraz
turystów indywidualnych.
3. Grupy zorganizowane (w tym szkolne zainteresowane udziałem w zajęciach
edukacyjnych) zobowiązane są do wcześniejszego ustalania z Nadleśnictwem Gryfino
terminów pobytu (tel. 91 4162071 wew. 338). W przypadku chęci skorzystania z
kominka we wiacie (Punkcie Informacji Przyrodniczo-leśnej w Glinnej) lub ogniska
grupa szkolna w ramach pobytu edukacyjnego, po ustaleniu terminu pobytu
przedkłada do nadleśnictwa pisemny wniosek o przygotowanie ogniska i uiszcza
opłatę w wysokości 50 zł + 23% VAT = 61,50 zł brutto. Opłatę należy wnieść przed
dniem przyjazdu (przelew na wskazany rachunek bankowy lub zapłata w kasie
nadleśnictwa). Szczegółowe informacje o zasadach rezerwacji pod numerem telefonu
91 416 20 71 wew. 338
4. Korzystanie z kominka we wiacie – Punkcie Informacji Przyrodniczo-leśnej w Glinnej
odbywa się wyłącznie za zgodą Nadleśnictwa Gryfino.
5. Osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane zainteresowane najmem wiaty
dokonują wcześniejszego ustalenia terminu pobytu z Nadleśnictwem Gryfino (tel. 91
4162071 wew. 338). Najem następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia, wniesienia
opłaty i podpisania umowy najmu.
6. Opłata za najem wiaty – Punktu Informacji Przyrodniczo-leśnej w Glinnej przy
Ogrodzie Dendrologicznym wraz z terenem przyległym (boisko wraz z placem
rekreacyjnym otoczonym żywopłotem, plac zabaw, plac dydaktyczny z tablicami
edukacyjnymi przy obiekcie, toalety) na cele inne niż dydaktyczne wynosi 50 zł netto
+ 23 % VAT (61,50 zł brutto) i jest liczona za każdą godzinę pobytu, określoną w
podaniu o najem. W ramach wniesionej opłaty nadleśnictwo (Wynajmujący)
udostępnia około 0,1 m.p. drewna (ilość wystarczająca do rozniecenia ognia).
Pozostała ilość drewna do podtrzymania ognia zapewniana jest we własnym zakresie
przez organizatora spotkania (Najemcę). Podstawą udostępnienia wiaty wraz z
terenem przyległym jest pisemny wniosek (podanie) zainteresowanej strony składany
do nadleśnictwa, określający: termin, godziny planowanego pobytu, ilość uczestników
spotkania oraz jego charakter. Najem wiaty wraz z terenem przyległym następuje na
podstawie umowy zawieranej pomiędzy nadleśnictwem (Wynajmującym), a
organizatorem spotkania (Najemcą). Integralnym elementem umowy najmu jest
protokół udostępnienia i protokół zwrotu, podpisywane przez wynajmującego (lub

osoby pisemnie przez niego upoważnione) oraz najemcę - przed spotkaniem i po jego
zakończeniu. Udostępnienie wiaty wraz z terenem przyległym następuje wyłącznie po
uiszczeniu opłaty za najem, dokonanej najpóźniej przed dniem planowanego najmu.
7. Wyznaczone miejsce na ognisko (zadaszenie) i miejsce postoju pojazdów mają
charakter ogólnodostępny i korzystanie z nich jest bezpłatne. Rozniecanie ognia pod
zadaszeniem na ognisko odbywa się samodzielnie przez korzystających z zadaszenia,
z użyciem ich własnego drewna. Istnieje możliwość odpłatnego przygotowania ogniska
przez Nadleśnictwo Gryfino, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pobytu
z Nadleśnictwem Gryfino (tel. 91 4162071 wew. 338), następnie pisemnym zgłoszeniu
zamiaru skorzystania z tej usługi, uzyskaniu pisemnej zgody nadleśnictwa i wniesieniu
opłaty. Koszt usługi (z udostępnieniem około 0,1 m.p. drewna – ilość wystarczająca do
rozniecenia ognia) wynosi 50 zł netto + 23 % VAT (61,50 zł brutto). Pozostała ilość
drewna do podtrzymania ognia zapewniana jest we własnym zakresie przez
korzystających z ogniska. Szczegóły dokonywania zgłoszeń dostępne są pod
numerem telefonu (91) 4162071 wew. 334. Zgłoszenie pobytu i wniesienie opłaty nie
powoduje rezerwacji obiektu na wyłączność.
8. Grille należy ustawiać wyłącznie przy miejscu wyznaczonym na ognisko
(zadaszeniu).
9. Oferta dydaktyczna Nadleśnictwa Gryfino dla grup zorganizowanych oraz
uzgadnianie terminów i tematyki zajęć odbywa się pod numerem telefonu
(91) 4162071 wew. 338
10. Na terenie obiektów edukacyjno-rekreacyjnych zabrania się:
- przebywania po zmroku (za wyjątkiem sytuacji związanych z najmem obiektów),
- przebywania dzieci bez opieki osób dorosłych,
- samowolnego rozniecania ognia w kominku znajdującym się we wiacie Punktu
Informacji Przyrodniczo-leśnej,
- rozniecania ognia w innych miejscach niż wyznaczone do tego celu,
- wynoszenia ławek i stołów z wiaty – Punktu Informacji Przyrodniczo-leśnej,
- niszczenia wszelkich urządzeń infrastruktury znajdujących się na terenie obiektów,
- spożywania alkoholu,
- zaśmiecania obiektów i otoczenia
- utrudniania swobodnego przepływu wody w cieku znajdującym się w sąsiedztwie
obiektów (wznoszenie tam, przegród, rozkopywanie)
11. Osoby korzystające z obiektów edukacyjno-rekreacyjnych proszone są
o sprzątanie po towarzyszących im zwierzętach domowych
12. Wszelkie uwagi użytkowników dotyczące obiektów edukacyjno-rekreacyjnych
prosimy
zgłaszać
do
Nadleśnictwa
Gryfino,
tel.
91 4162071
lub
gryfino@szczecin.lasy.gov.pl

