Nadleśnictwo Strzałowo
Regulamin miejsca postoju
1.

Regulamin określa warunki korzystania z miejsca postoju (obiekt) znajdującego się na terenie
Nadleśnictwa Strzałowo, którego zarządcą jest Nadleśnictwo Strzałowo.

2.

Każda z osób korzystających z miejsca postoju zobowiązuje się do przestrzegania tego
Regulaminu.

3.

Osoby korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone
szkody.

4.

Z obiektu mogą korzystać osoby poruszające się pieszo, rowerem, motorowerem lub pojazdem
silnikowym dopuszczonym do ruchu drogowego.

5.

Z obiektu korzystać można przez cały rok. Obiekt nie jest odśnieżany zimą.

6.

Miejsce postoju nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty
przedmiotów pozostawionych w pojeździe ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju.

7.

Podczas wykonywania manewrów pojazdem na terenie obiektu należy zachować szczególną
ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także przestrzegać przepisów
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym.

8.

W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju obowiązują zasady i przepisy ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym.

9.

Osobom korzystającym z obiektu zabrania się:
- wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdów,
- mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
- zaśmiecania terenu,
- wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na miejscu
postoju,
- pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z miejsca postoju innym
użytkownikom,
- prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody Nadleśniczego
Nadleśnictwa Strzałowo oraz innych kompetentnych organów,
- puszczania zwierząt luzem,
- rozstawiania namiotów,
- pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż 1 doba,
- rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia.

10. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do stosowania się do poleceń wydawanych przez
pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Strzałowo.
11. Z obiektu należy korzystać w sposób zgodny z przeznaczeniem. W razie pytań należy dzwonić pod
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