Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 38/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościan z 11.12.2020 r.

Regulamin korzystania z powierzchniowego obiektu turystycznego Nadleśnictwa Kościan wigwam
1. Regulamin korzystania z powierzchniowego obiektu turystycznego określa warunki korzystania
z wigwamu w L.Olejnica oddz. 264c (Współrzędne geograficzne PUWG 1992 X: 458521,37
Y:311516,8).
2. Każda osoba korzystająca z wigwamu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Wigwam jest dostępny we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów spowodowanych
zdarzeniami szczególnego znaczenia.
4. Wigwam nie jest strzeżony ani dozorowany w żaden sposób, dlatego ryzyko wynikające
z uszkodzenia, utraty przedmiotów w nim pozostawionych ponosi wyłącznie osoba
korzystająca z wigwamu.
5. W sytuacji uszkodzenia ciała lub wypadku zagrażającego życiu lub zdrowiu należy
bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby ratunkowe.
6. Każda z osób korzystających z wigwamu zobowiązana jest do podporządkowania się
poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu
nadleśnictwa.
7. Wigwam, jako miejsce piknikowe, służy osobom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym.
8. Wigwam udostępniany jest płatnie. Należność i termin korzystania z wigwamu należy ustalić
z miejscowym leśniczym (tel. 696-465-229) lub z biurem nadleśnictwa (tel.: 65 512 02 33, email
koscian@poznan.lasy.gov.pl.),
9. W przypadku grup zorganizowanych organizatorem odpoczynku pod wiatą może być wyłącznie
osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy.
10. Za osoby nieletnie przebywające na terenie wiaty odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie
lub organizatorzy spotkania.
11. Osobom korzystającym z wigwamu i terenu przyległego zabrania się:
a) wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu, które
spowodowałyby jego zaśmiecenie, zalanie lub w inny sposób naruszyłyby zasady
ustalonego niniejszym regulaminem porządku,
b) mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
c) zaśmiecania terenu,
d) wyrzucania odpadów domowych, komunalnych i innych do koszy na śmieci znajdujących
się w wigwamie,
e) prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego
nadleśniczego oraz innych właściwych, powołanych organów,
f) rozstawiania namiotów,
g) pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych,
h) rozpalania ognisk poza wigwamem i korzystania z otwartego ognia lub innych urządzeń
pirotechnicznych i fajerwerków na wigwamu,
i) sprzedaży na terenie wigwamu płodów runa leśnego zebranych w lesie.
Ponadto obowiązuje przestrzeganie zakazów wynikających z art.29 i 30 ustawy o lasach.

12. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona
na turystę grzywna w wysokości ustalonej przez Straż Leśną, a ponadto turysta może zostać
poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego
regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.
13. Należy korzystać z wyposażenia wigwamu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
14. Korzystający z wigwamu ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie
korzystania z wigwamu oraz za pozostawienie porządku po zakończeniu pobytu.
15. Korzystający z wigwamu ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe podczas pobytu.
16. Wszelkie odpady wytworzone w czasie korzystania z wigwamu należy zabrać ze sobą
lub zostawić w koszach, znajdujących się w wigwamie.
17. W obrębie obiektu mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie
skontaktować się z najbliższym lekarzem.
18. Osobom korzystającym z wigwamu nakazuje się sprzątanie po zwierzętach domowych.
Udostępniający obiekt zastrzega sobie prawo możliwości czasowego zamykania obiektu
dla zwierząt domowych, np. w okresie gniazdowania czy rozrodu zwierząt leśnych.
19. Wszelkie uwagi użytkowników dot. wigwamu proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu (tel.
696-465-229) lub do biura nadleśnictwa (tel.: 65 512 02 33, email koscian@poznan.lasy.gov.pl.
20. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania
Straży Pożarnej (tel: 998 lub 112).
21. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach
do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się
z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym
zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów.
22. Korzystanie z paleniska w wigwamie powinno odbywać się pod nadzorem osoby pełnoletniej,
przy czym:
a) rozpalający ogień zobowiązany jest przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu do zachowania
szczególnej ostrożności,
b) po zakończeniu grillowania oraz pobytu osoby tam przebywające zobowiązane są
do bezwzględnego sprawdzenia, czy używane palenisko skutecznie wygaszono,
c) w przypadku wykrycia tlących się węgli czy drewna skutecznie je wygasić,
d) w trakcie korzystania z paleniska zabrania się pozostawienia go bez dozoru,
e) zapewnienie materiałów do rozpalenia i utrzymywania ognia na palenisku leży w gestii
korzystających z paleniska.
23. Obszar obiektów powierzchniowych może być monitorowany.
24. Administrator danych osobowych - Główny Inspektor Straży Leśnej przywiązując szczególną
wagę do poszanowania Państwa prywatności dokłada wszelkich starań, by zapewnić
bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w związku z realizowanymi przez siebie
zadaniami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości.
Przetwarzanie Państwa danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r.
poz. 125).
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Straży Leśnej
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 127, 02-124 Warszawa, tel. 22 – 589-82 -14;
e-mail: udodo@lasy.gov.pl
b) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się
w sprawie Pana/Pani danych osobowych kierując korespondencję na adres siedziby

Administratora telefonicznie - 668 489 563 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: udodo@lasy.gov.pl
c) Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się
z Nadleśnictwem Kościan nr telefonu: 65 512 02 33 lub pisząc na adres mailowy:
koscian@poznan.lasy.gov.pl
d) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania,
wykrywania i zwalczania czynów zabronionych na zasadach określonych w ustawie z dnia
14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
e) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Głównego Inspektora Straży
Leśnej są przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. lasach, w szczególności jej art. 45
ust. 1 pkt 3, art. 47 oraz art. 48a.
f) Państwa dane przetwarzane we wskazanych powyżej celach mogą być przechowywane
przez okres niezbędny dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane, nie dłużej niż 10 lat,
chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.
g) Państwa dane osobowe mogą być ujawniane organom publicznym, a także podmiotom
współpracującym z Głównym Inspektorem Straży Leśnej, takim jak inne jednostki
organizacyjne Lasów Państwowych, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym
usługi archiwizacji i obsługi serwisowej. Odbiorcy ci zobowiązani są również do należytej
ochrony ujawnionych im danych osobowych.
h) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.
i) Osobie, której dane są przetwarzane w przypadku naruszenia jej praw przysługuje prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych będącego organem
nadzorczym w rozumieniu przepisów ochrony danych osobowych. Skargę można wnieść
za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt e-mailem: kancelaria@uodo.gov.pl lub listownie:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
j) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r.
o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości w szczególności jej przepisów zawartych w artykule 24.
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