Regulamin miejsc biwakowania i punktów widokowych
Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników.
Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne,
kulturowe i zasady współżycia społecznego przyjęte
w Rzeczypospolitej Polskiej.
Miejsca biwakowania i punkty widokowe Nadleśnictwa Bielsko przeznaczone są do rekreacji i
wypoczynku turystów.
2. 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. Palenie ognia musi
być każdorazowo zgłoszone miejscowemu leśniczemu.
3. Organizatorem turystyki na terenie Nadleśnictwa Bielsko nie są Lasy Państwowe.
Za ewentualne wypadki w miejscach biwakowych odpowiada organizator. Uczestnicy uprawiają
przebywają w nich na własny koszt i własną odpowiedzialność.
4. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego
uzyskania zgody nadleśniczego Nadleśnictwa Bielsko oraz spełnienia pozostałych warunków
przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
5. Miejsca
biwakowe
są
zaznaczone
na
mapach
na
stronie
internetowej
https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
6. Miejsce biwakowe i punk widokowy ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych
przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim
szczególną ostrożność. W sąsiedztwie mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia
należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
7. Miejsca biwakowe i punkty widokowe nie mają sanitariatów i nie zapewniają dostępu do bieżącej
wody, w tym w szczególności wody pitnej.
8. Każdy użytkownik dorosły korzysta z miejsc biwakowych i punktów widokowych na własną
odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.
9. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie miejsc biwakowych, punktów
widokowych i okolicznych lasów, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w
sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie
zwierząt.
10. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek
sprzątania po nich.
11. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania
nadleśnictwa, najbliższego leśniczego lub Straży Pożarnej.
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