REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSCA BIWAKOWANIA
1. Miejsce biwakowania (obiekt) znajduje się nad jeziorem Mokre, w leśnictwie
Krutyń obręb Krutyń na działce 3088, przy miejscowości Krutyń, na trasie spływu
kajakowego rzeką Krutynia.
2. Właścicielem terenu obiektu jest Nadleśnictwo Strzałowo, dzierżawcą
Rudnik Norbert tel. 514740325
3. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników obiektu, oraz osoby
znajdujące się tam czasowo.
4. Wejście i przebywanie na terenie miejsca biwakowania jest równoznaczne z
akceptacją i znajomością niniejszego regulaminu.
5. Miejsce biwakowania jest czynne w okresie od 01.06 - 15.08 każdego roku.
6. Doba pobytowa na miejscu biwakowania trwa od godz. 16.00 do 14.00
następnego dnia.
7. Korzystanie z miejsca biwakowania jest płatne zgodnie z obowiązującym
cennikiem.
8. Opłaty za pobyt oraz korzystanie z urządzeń i wyposażenia miejsca biwakowania
należy uiszczać u Dzierżawcy.
9. Użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania czystości i porządku na terenie
miejsca biwakowania.
10.Miejsce rozłożenia namiotów lub ustawienia przyczep campingowych i camperów
wskazuje Dzierżawca.
11.Parking dla pojazdów osób zamieszkujących na miejscu biwakowania znajduje
się w wyznaczonym miejscu i nie jest strzeżony.
12.Dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności za mienie utracone, skradzione,
uszkodzone jak też za powstałe wypadki.
13. Miejsce biwakowania jest miejscem odpoczynku. Odpoczywający dbają o spokój
własny i innych.
14.Na miejscu biwakowania można posiadać zwierzęta pod warunkiem zapewnienia
odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz świadectw o dokonaniu
obowiązujących szczepień ochronnych.
15.Po upływie terminu zamieszkania osoba korzystająca z miejsca biwakowania
zobowiązana jest do pozostawienia ładu i porządku.
16.Palenie ogniska i grillowanie jest możliwe tylko w miejscach do tego
wyznaczonych.

17.Na terenie miejsca biwakowania zabrania się:
a) zaśmiecania terenu miejsca biwakowania i terenów przyległych,
b) zakłócania porządku na miejscu biwakowania i terenach przyległych,
c) przebywania dzieci do lat 7-miu bez opieki rodziców lub opiekunów,
d) ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
e) dewastowania infrastruktury miejsca biwakowania i przyległych obiektów,
f) mycia samochodów i innych pojazdów,
g) używania butli gazowych i używania otwartego ognia w namiotach,
h) poruszania się z prędkością większą niż 6 km/h.
18. Skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do Dzierżawcy.
19. W przypadku zagrożenia dzwonić pod numer ALARMOWY 112

