Nadleśnictwo Strzałowo
Regulamin miejsca do kąpieli nad Jeziorem Majcz Wielki
1. Regulamin określa warunki korzystania z miejsca do kąpieli (zwanego obiektem) nad
Jeziorem Majcz Wielki na terenie Nadleśnictwa Strzałowo, w Leśnictwie Lipowo,
w pobliżu miejscowości Strzałowo, na działce ewidencyjnej nr 3083/2, obręb ewidencyjny
Lipowo, w Gminie Piecki.
2. Zarządcą obiektu jest Nadleśnictwo Strzałowo. Zarządcą Jeziora Majcz Wielki jest
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
3. Do obiektu prowadzi dukt leśny przy szlabanie krzyżujący się z drogą Strzałowo-Lisiny
(główny dojazd do siedziby Nadleśnictwa Strzałowo).
4. Każda z osób
Regulaminu.

korzystających z obiektu zobowiązuje się do przestrzegania tego

5. Osoby korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za
szkody wyrządzone na jego terenie.
6. Nadleśnictwo Strzałowo nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione
na terenie obiektu.
7. Na terenie obiektu obowiązują przepisy Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
8. Z terenu obiektu obowiązuje zakaz wstępu na odpowiednio oznaczone ścieżki.
9. Osoby przebywające na terenie obiektu powinny być świadome zagrożeń występujących
na terenach leśnych, m.in. możliwości upadku gałęzi z wysokości, ukąszeń przez owady,
występowania licznych alergenów, stąpania po nierównej nawierzchni.
10. Miejsce do kąpieli jest udostępniane od 1. maja do 31. sierpnia. Jest niestrzeżone.
11. Z obiektu mogą korzystać osoby w każdym wieku (dzieci pod opieką rodziców/
opiekunów).
12. Z obiektu należy korzystać w taki sposób, by nie utrudniać korzystania z niego innym
osobom.
13. Na terenie obiektu obowiązuje absolutny zakaz:
- wjazdu pojazdami silnikowymi i zaprzęgowymi,
- palenia ognisk,
- grillowania,
- używania otwartego ognia,
- spożywania alkoholu,
- pozostawiania śmieci poza wyznaczonym miejscem,
- puszczania psów luzem,
- zakłócania spokoju.
14. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do stosowania się do poleceń wydawanych
przez pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Strzałowo.
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Nadleśnictwo Strzałowo
15. Z obiektu należy korzystać w sposób zgodny z przeznaczeniem. W razie pytań można
dzwonić pod nr tel. (89) 742 11 65, numer alarmowy – 112.
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