Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 24/20 Nadleśniczego
Nadleśnictwa Gryfino z dnia 28 maja 2020 r.

Regulamin udostępniania Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej:
1. Pod pojęciem Ogród Dendrologiczny w Glinnej należy rozumieć:
- obszar Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej wraz ze ścieżką dydaktyczną „Sekrety
roślin”, obiektami infrastruktury turystycznej, salą edukacji przyrodniczo-leśnej
2. Ogród Dendrologiczny w Glinnej udostępniany jest zwiedzającym od 15 marca do
31 października w godzinach od 9.00 - 18.00 /od poniedziałku do piątku/ i od 10.00 19.00 /sobota i niedziela/. Należy bezwzględnie przestrzegać czasu pobytu
zwiedzających zgodnie z wyznaczonymi wyżej godzinami udostępniania.
Nadleśnictwo Gryfino nie odpowiada za sytuacje związane z pozostaniem
zwiedzających na terenie obiektu po godzinach jego zamknięcia. Nie gwarantujemy
Państwu otwarcia bramy wejściowej po zakończeniu pracy obsługi.
3. Poruszanie się po Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej możliwe jest po
wyznaczonych drogach i alejkach spacerowych.
4. Na terenie Ogrodu nie ma możliwości skorzystania z ogniska. Obowiązuje również
zakaz grillowania oraz wprowadzania psów i wchodzenia z rowerami.
5. Znalezione w Ogrodzie owoce i nasiona są do Państwa dyspozycji. Zakazanej jest
zrywanie owoców i nasion bezpośrednio z okazów kolekcji oraz jakiekolwiek
uszkadzanie jakichkolwiek części roślin tam się znajdujących. Obowiązuje zakaz
spożywania
jakichkolwiek
owoców,
nasion
i
innych
części
roślin.
Informujemy również, że egzotyczne drzewa i krzewy są bardzo kapryśne i próby
amatorskiego rozmnażania okazów kończą się najczęściej niepowodzeniem.
6. Grupy zorganizowane mogą skorzystać z bezpłatnej opieki przewodnika - w dni
robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty (Nadleśnictwo Gryfino - tel.
91 4162071 wew. 338)
7. Goście indywidualni mogą zapoznać się z kolekcją, korzystając z publikacji
dostępnych w punkcie informacyjno-handlowym. Dla ułatwienia spacerów
przygotowane zostało oznakowanie trasy zwiedzania. Najciekawsze, opisywane w
publikacjach drzewa i krzewy zostały odpowiednio oznaczone, zarówno w samych
publikacjach jak i obok opisywanych gatunków.
8. Wstęp na teren Ogrodu jest bezpłatny
9. Na terenie Ogrodu obowiązuje zakaz zaśmiecania i zanieczyszczania terenu oraz
uszkadzania infrastruktury turystycznej i tablic edukacyjnych.
10. Na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej obowiązuje zakaz spożywania
alkoholu i organizowania imprez, za wyjątkiem ceremonii ślubnych, których
organizację precyzuje Zarządzenie Nr 24/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z
dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania obszaru Ogrodu
Dendrologicznego w Glinnej do organizacji ceremonii ślubnych.

