Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach

Regulamin korzystania z miejsc ogniskowych na terenie
Nadleśnictwa Browsk
1. Zarządzającym miejscem ogniskowym jest Nadleśnictwo Browsk.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z miejsca ogniskowego, należy
zapoznać się z Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w
sprawie opłat za udostępnianie miejsc ogniskowych, znajdującym się
na stronie internetowej Nadleśnictwa Browsk, w zakładce
„TURYSTYKA”,
„Miejsca
ogniskowe”
(http://www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl/miejsca-ogniskowe).
3. Rozpalanie ognisk poza miejscami wyznaczonymi jest zabronione.
4. Organizator wraz z pozostałymi Korzystającymi zobowiązani są do
przestrzegania zasad zgodnych z zgodnych z przepisami BHP,
Instrukcją ochrony przeciwpożarowej lasu oraz ustaleniami z
nadleśnictwem.
5. Wynoszenie ognia poza krąg ogniskowy jest zabronione.
6. Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca przeznaczonego na
palenie ogniska tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.
7. Organizator
ogniska
ponosi
bezpieczeństwo uczestników.
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8. Wyznaczone miejsce na palenie ogniska może być czasowo
wyłączone z użytkowania ze względów bezpieczeństwa lub
przeciwpożarowych. Decyzję o tym podejmuje Nadleśniczy.
9. Zabrania się wrzucania do paleniska odpadów oraz materiałów
zawierających substancje niebezpieczne.
10.Zabrania się przebywania na terenie miejsca ogniskowego osób
będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
11.Na terenie miejsca ogniskowego zabrania się:
 spożywania alkoholu i innych środków odurzających;
 niszczenia roślin;
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 hałasowania;
 używania sprzętu grającego i nagłaśniającego bez uprzedniego
ustalenia z nadleśnictwem;
 dokarmiania dzikich zwierząt;
 rozstawiania namiotów;
 korzystania z infrastruktury miejsca ogniskowego w sposób
niezgodny z jej przeznaczeniem.
12.Organizator ogniska zobowiązany jest pozostawić miejsce w
należytym porządku.
13.Organizator ogniska zobowiązany jest do pokrycia kosztów
ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestników ogniska, w
szczególności w mieniu stanowiącym wyposażenie miejsca
ogniskowego oraz w jego otoczeniu.
14.Rozpoczęcie korzystania z miejsca ogniskowego oznacza akceptację
niniejszego regulaminu.

TELEFONY ALARMOWE:
POLICJA 997

STRAŻ POŻARNA 998

OGÓLNY ALARMOWY 112
POGOTOWIE RATUNKOWE 999

Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach, Gruszki 10, 17-220 Narewka
tel.: +48 85 685 83 44, fax: +48 85 685 86 77, e-mail: browsk@bialystok.lasy.gov.pl

