REGULAMIN PRZEBYWANIA NA POWIERZCHNI
W RAMACH AKCJI “CHOINKOBRANIE”
W NADLEŚNICTWIE MIĘKINIA

1)

Plantacja choinkowa w Nadleśnictwie Miękinia otwarta jest w godzinach 9:00-15:00.

2)

Osoby przebywające na terenie plantacji choinkowej zobowiązane są do
zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób. Dzieci
mogą przebywać na plantacji wyłącznie pod opieką dorosłych.

3)

Na terenie plantacji nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających.

4)

Na terenie plantacji obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu
oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

5)

Do pozyskania choinki uczestnik akcji może użyć własnych narzędzi z wyłączeniem:

a)

pił spalinowych,

b)

pił elektrycznych,

c)

siekier,

d)

ostrzy i części tnących wprowadzanych w ruch za pomocą silnika spalinowego lub
elektrycznego,

e)

narzędzi nieprzeznaczonych do ścinania/cięcia drewna.

6)

Rekomendujemy, aby do pozyskania choinki używać piły ręcznej płatnicy lub piły
kabłąkowej.

7)

W razie braku narzędzia do pozyskania choinki lub w przypadku posiadania
narzędzia niezgodnego z regulaminem lub niebezpiecznego istnieje możliwość
wypożyczenia narzędzia od Nadleśnictwa. Dostępność narzędzi może być
ograniczona (w zależności od zainteresowania akcją i ilości uczestników), dlatego
rekomendujemy użycie własnych.

8)

W przypadku problemów z wycięciem choinki należy zwrócić się o pomoc do
pracowników Nadleśnictwa lub osób wyznaczonych przez Nadleśnictwo do obsługi

akcji. Duże zainteresowanie akcją może wydłużyć czas oczekiwania na pomoc,
dlatego prosimy o wyrozumiałość.
9)

W razie potrzeby udzielenia pomocy medycznej należy niezwłocznie zgłosić się do
pracownika Nadleśnictwa lub innej osoby obsługującej akcję. Apteczka znajduje się
u leśniczego przebywającego na plantacji.

10) Dowodem zakupu choinki jest paragon. Płatność tylko gotówką.
11) W przypadku stwarzania niebezpieczeństwa dla siebie lub innych uczestników akcji,
a także w przypadku rażącego naruszania postanowień regulaminu pracownicy
Nadleśnictwa lub osoby wyznaczone przez Nadleśnictwo do obsługi akcji mają
prawo nakazać opuszczenie plantacji osobie łamiącej zasady.
12) Uczestnicy akcji są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących zasad
sanitarno-epidemiologicznych wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19.
Niestosowanie się do zasad może skutkować wezwaniem do opuszczenia plantacji.
13) Osobą wyznaczoną do kontaktu z ramienia Nadleśnictwa jest leśniczy Robert Figas
tel. 664 921 152 oraz Katarzyna Łyszkiewicz tel. 664 975 624.

