Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bytnica z dnia 7 czerwca 2021 roku zmieniającego Zarządzenie nr 21/2021
Nadleśniczego Nadleśnictwa Bytnica z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie funkcjonowania obozowisk harcerskich na terenie Nadleśnictwa Bytnica

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z OBOZOWISKA HARCERSKIEGO
w NADLEŚNICTWIE BYTNICA
1. Niniejszy regulamin wraz ze stosowną umową dzierżawy zawieraną z Organizatorem obozu harcerskiego
(zwanych dalej: „Organizatorem” oraz „obozem harcerskim”) określa warunki korzystania z terenu
położonego na nieruchomości zarządzanej przez Nadleśnictwo Bytnica, z siedzibą Bytnica 160, 66-630
Bytnica, na którym zorganizowane zostało obozowisko harcerskie (zwane dalej: „obozowiskiem”).
2. Na terenie Nadleśnictwa Bytnica zlokalizowano 2 obozowiska: „Mała Niemka” położone w leśnictwie
Morsko (oddział 187f, 188af) i „Łochowice” położone w leśnictwie Morsko (oddział 221hijlmno).
3. Podczas trwania obozu harcerskiego na terenie obozowiska mogą przebywać jedynie uczestnicy obozu oraz
osoby uprawnione.
4. Każda osoba przebywająca na terenie obozowiska akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i
zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. Każda osoba przebywająca na terenie obozowiska, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom
pracowników Służby Leśnej, wydawanym w zakresie bezpieczeństwa osób, mienia i ochrony lasu.
6. Nadleśnictwo może wprowadzić dodatkowe wymogi korzystania z terenu obozowiska, jeśli będzie to
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
7. Na terenie obozu harcerskiego może przebywać nie więcej uczestników jak 100 osób/1ha i nie więcej niż
50 osób na 1 węzeł sanitarny.
8. Obozy harcerskie są organizowane na terenie nadleśnictwa w okresie od połowy czerwca do końca
sierpnia, a za zgodą nadleśnictwa także w innych terminach.
9. Korzystanie z terenu obozowiska w czasie obozu odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, w tym przepisami Ustawy o lasach, a także na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie oraz innych aktach prawnych dotyczących funkcjonowania obozów harcerskich. Korzystanie
z terenu obozowiska wymaga zawarcia stosownej umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Bytnica.
10. Nadleśnictwo Bytnica nie jest organizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży w rozumieniu przepisów
prawa, a jedynie wydzierżawia teren, na którym obóz harcerski ma się odbyć.
11. Za bezpieczeństwo, w tym zdrowie i życie, uczestników obozu harcerskiego oraz osób przebywających na
terenie obozowiska odpowiada Organizator obozu.
12. Nadleśnictwo Bytnica nie ponosi odpowiedzialności za negatywne zdarzenia, które mogą zaistnieć wskutek
nieostrożności osób korzystających z terenu obozowiska lub odwiedzających, jak również wskutek
nieprzestrzegania niniejszego regulaminu i ogólnych zasad BHP.
13. Nadleśnictwo Bytnica nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków i szkody na osobie lub
mieniu jakie mogą powstać u osób korzystających z gruntów leśnych, w tym za szkody powstałe na skutek
pożaru lasu, wiatrołomów, wywrotów drzew a także oddziaływania flory i fauny leśnej, w tym ukąszenia
komarów, kleszczy, pszczół, os, szerszeni, żmij, itp. oraz na skutek nagłych zjawisk atmosferycznych.
14. W czasie burz i silnych wiatrów oraz opadów gradu, osoby znajdujące się na terenie obozowiska
zobowiązane są do wykonywania poleceń Organizatora oraz stosownych służb, jak również przestrzegania
zasad bezpieczeństwa wynikających z odrębnych aktów prawnych, w tym regulaminów.
15. Nadleśnictwo Bytnica nie odpowiada za mienie ruchome, które jest przywiezione i zgromadzone przez
Organizatora i uczestników obozu harcerskiego i które znajduje się na terenie obozowiska.
16. Teren na którym jest organizowany obóz harcerski nie jest strzeżony, dlatego ryzyko wynikające z
uszkodzenia lub kradzieży mienia uczestników obozu harcerskiego ponoszą Organizator obozu
harcerskiego oraz jego uczestnicy.

17. W sytuacji kryzysowej, nadzwyczajnej, wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych Organizator
zobowiązany jest o niezwłoczny kontakt z powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, służbami
ratowniczymi lub z Nadleśnictwem Bytnica.
18. W uzasadnionych przypadkach Nadleśnictwo Bytnica może wyłączyć teren obozowiska z użytkowania, w
szczególności gdy wystąpią czynniki, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników
terenu, jak również w sytuacji, gdy ograniczenie użytkowania terenu będzie uzasadniało prowadzenie
gospodarki leśnej przez Nadleśnictwo Bytnica.
19. Osobom przebywającym na terenie, na którym zorganizowany został obóz harcerski zabrania się:
a) rozbijania namiotów poza wyznaczonym terenem obozowiska przez uczestników obozu i osoby
odwiedzające;
b) zastawiania dróg dojazdowych do obozowiska służących do ewakuacji ludzi oraz bezpiecznego i
szybkiego dojazdu służb ratowniczych;
c) zaśmiecania terenu, wyrzucania do lasu wszelkiego rodzaju nieczystości stałych i płynnych, w tym
odpadów żywieniowych;
d) nadmiernego hałasowania, oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków
wymagających wszczęcia alarmu;
e) wnoszenia na teren obozowiska oraz spożywania alkoholu oraz jakichkolwiek środków odurzających,
palenia wyrobów tytoniowych;
f) korzystania z ognia otwartego – na terenie obozowiska, a także w jego bezpośrednim sąsiedztwie – poza
miejscami do tego wyznaczonymi, lub w miejscach wyznaczonych bez wcześniejszego poinformowania
i uzyskania zgody nadleśnictwa;
g) niszczenia drzew, krzewów oraz innych roślin z wyłączeniem nalotów wskazanych przez nadleśnictwo;
h) płoszenia, chwytania, straszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, nor i legowisk;
i) stałego przebywania zwierząt domowych na terenie obozowiska;
j) jazdy pojazdami mechanicznymi i konnymi, z wyjątkiem wyznaczonych dróg i miejsc wyznaczonych
do parkowania.
20. Osobom przebywającym na terenie obozowiska nakazuje się:
a) przestrzeganie bezpieczeństwa;
b) przestrzeganie znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na udostępnionym terenie pod
obozowisko;
c) korzystanie z terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi;
d) odpowiedniego zabezpieczenie posiadanego mienia, w tym wartościowych przedmiotów osobistych;
e) zapoznanie się z zagrożeniami występującymi w lesie, w szczególności:
 z zagrożeniami związanymi z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi m.in. wiatr, burza,
wysokie i niskie temperatury, grad;
 zagrożeniami wynikającymi z trudnych warunków terenowych – stoki, bagna i inne miejsca
niebezpieczne (możliwość potknięcia, poślizgnięcia) oraz schody;
 zagrożeniami związanymi z upadkiem przedmiotów z wysokości, np. konary, gałęzie, drzewa;
 zagrożeniami związanymi z pracą środków transportowych oraz transportowanym materiałem, m.in.
z drewnem;
 zagrożeniami w miejscach składowania i magazynowania surowca drzewnego;
 zagrożeniami w miejscach oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych, m.in. środki
ochrony roślin, spaliny;
 zagrożeniami związanymi z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne m.in. możliwość
ukąszenia przez owady, kleszcze, żmije, wpływ roślin: pyłki, kolce, ciernie, właściwości parzące;
 zagrożeniami wynikającymi z obecności osób postronnych;
 możliwością zabłądzenia w lesie.
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21. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uprawnia Nadleśnictwo Bytnica do usunięcia osoby
naruszającej postanowienia regulaminowe przy użyciu sił porządkowych, w tym skierowania sprawy na
drogę postępowania sądowego.
22. Zgodę na rozpalanie ogniska wydaje Nadleśniczy Nadleśnictwa Bytnica, wyznaczając przy tym
odpowiednie miejsce na terenie obozu, które zostanie wskazane w protokole przekazania terenu
obozowiska. Rozpalanie ogniska poza wyznaczonym miejscem lub bez zgody, o której wyżej mowa jest
surowo zabronione. W celach opałowych można wykorzystywać jedynie odpady drzewne na terenie
udostępnianego gruntu leśnego w miejscu do tego wyznaczonym. W pozostałym zakresie opał zapewnia
organizator.
23. Wjazd na teren obozowiska dozwolony jest tylko tymi pojazdami, na które uzyskano zezwolenie
nadleśnictwa i tylko drogami wskazanymi w protokole przekazania terenu obozowiska.
24. Podczas pobytu na terenie obozowiska osób odwiedzających, dostawców, wizytacji służb porządkowych,
parkowanie samochodów dozwolone jest tylko w wyznaczonych przez nadleśnictwo do tego celu
miejscach.
25. Po zakończeniu użytkowania terenu, na którym znajdował się obóz harcerski, Organizator ma obowiązek
jego uporządkowania i przedstawiania do odbioru miejscowemu leśniczemu.
26. Szczegółowe zasady korzystania z obozowiska przez uczestników obozu reguluje odrębny regulamin –
Regulamin Organizatora, którego treść nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
27. Organizator obozu przed rozpoczęciem obozu harcerskiego składa do Nadleśnictwa oświadczenie według
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia wprowadzającego niniejszy regulamin.
28. Organizator obozu zobowiązuje się do przestrzegania „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia
bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” z dnia 19 czerwca 2019 roku stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu.
29. Wszelkie uwagi, skargi, zapytania i wnioski można składać pod adresem e-mail
bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl, lub pod nr telefonu 68 391 57 54.
30. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Nadleśniczy
Nadleśnictwa Bytnica.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bytnica

Załączniki:
1. Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami”
z dnia 19 czerwca 2019 roku.

Wykaz ważnych telefonów:
 Telefon ratunkowy 112
 Pogotowie Ratunkowe 999
 Straż Pożarna 998
 Policja 997
 Nadleśnictwo Bytnica 68 391 57 54, punkt alarmowo-dyspozycyjny 68 391 59 25
 Zgłoś zagrożenie /sytuację kryzysową 664 068 281.
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