Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Supraśl
z dnia 30.06.2020

Regulamin korzystania z Arboretum oraz placu zabaw
znajdującego się na terenie Arboretum

1. Regulamin określa warunki korzystania z Arboretum, zarządzanego przez
Nadleśnictwo Supraśl.
2. Każda osoba zwiedzająca arboretum wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Arboretum jest czynne codziennie w okresie od 1 kwietnia do 30 września w
godzinach 9-19.
4. Nadleśnictwo zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian - jednorazowo
lub w dłuższym okresie czasu - dotyczących terminu i godzin otwarcia
Arboretum. W przypadku zaistnienia takich zmian informacja o nich zostanie
podana poprzez wywieszenie ogłoszeń przed wejściem do Arboretum oraz na
stronie internetowej Nadleśnictwa Supraśl.
5. Osoby pozostające wewnątrz Arboretum po godzinie 19 narażają się na
ryzyko zamknięcia na jego terenie. Nadleśnictwo Supraśl nie odpowiada za
ewentualne skutki pozostania w obiekcie poza wyznaczonymi godzinami.
6. Wejście na teren Arboretum odbywa wyłącznie poprzez dwie bramki (przy
bramie głównej oraz obok cmentarza Powstańców Listopadowych) otwierane
w terminie i godzinach określonych w p. 3 niniejszego regulaminu.
7. Teren obiektu nie jest strzeżony. Nadleśnictwo Supraśl nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy osobiste i wartościowe zagubione/utracone
w Arboretum i na obszarze przyległym.
8. Teren Arboretum może stanowić źródło różnych zagrożeń (ukąszenia
owadów, warunki atmosferyczne, nierówności terenu, obecność alergenów
itp.). Nadleśnictwo Supraśl nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe
na terenie obiektu.
9. Osobom korzystającym z Arboretum zabrania się :
 Niszczenia infrastruktury,
 Zaśmiecania terenu,
 Zakłócania ciszy,
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Wyrzucania odpadów komunalnych do koszy na śmieci znajdujących
się w Arboretum i na terenie przyległym,
Używania stawów znajdujących się na terenie Arboretum w charakterze
kąpieliska,
Wjeżdżania na teren Arboretum pojazdami mechanicznymi (nie dotyczy
osób upoważnionych przez pracownika Nadleśnictwa Supraśl
będącego opiekunem Arboretum)
Prowadzenia na terenie Arboretum oraz terenie przyległym działalności
usługowej lub handlowej bez stosownej zgody Nadleśniczego oraz
innych kompetentnych organów,
Puszczania luzem zwierząt domowych,
Niszczenia roślin, zrywania kwiatów, zbierania nasion,
Wchodzenia na teren oznakowanych tabliczkami powierzchni
badawczych,
Palenia ognisk.

10. W Arboretum należy poruszać się wyłącznie po wyznaczonych alejkach
i ścieżkach (nie dotyczy polany przy stawie i placu zabaw)
11. Na placu zabaw dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób
dorosłych.
12. W czasie korzystania z placu zabaw należy stosować się do następujących
zasad:
 Z huśtawek należy korzystać pojedynczo w postawie siedzącej,
 Podczas korzystania z huśtawek nie należy obracać ich wokół własnej
osi,
 Zabrania się wspinania na daszki i barierki urządzeń znajdujących się
na placu zabaw,
 Nie należy korzystać z urządzeń w czasie opadów,
 Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placu zabaw,
 Zabrania się wjeżdżania na urządzenia na wrotkach lub rowerach.

