Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 24/2021

REGULAMIN
wynajmu Kominka Borodziej

1. Właścicielem Kominka Borodziej położonego w leśnictwie Sopot jest Skarb Państwa Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni, 81-006 Gdynia,
ul. Morska 200, NIP: 586-001-62-85.
2. Z Kominka mogą korzystać osoby, które zgłoszą rezerwację e-mailem na adres:
gdansk@gdansk.lasy.gov.pl oraz uiszczą opłatę za wynajem w postaci bezzwrotnego zadatku w kwocie
250 zł na rachunek bankowy Nadleśnictwa Gdańsk: 02 2030 0045 1110 0000 0013 7130, w przeciągu
7 dni od rezerwacji mailowej oraz opłacą w terminie 5 dni przed rozpoczęciem wynajmu pozostałą
wymaganą kwotę, zgodną z cennikiem. Warunkiem koniecznym jest również wypełnienie i podpisanie
formularza wynajmu wiaty. Konieczność wystawienia faktury należy zgłosić w formularzu,
stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Zadatek wpłacony jest na konkretny termin i nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania
rezerwacji. Dopuszcza się zmianę terminu, jednak musi to nastąpić najpóźniej na 7 dni przed
planowanym terminem imprezy.
4. Cennik opłat za wynajem Kominka Borodziej znajduje się na stronie internetowej Nadleśnictwa
Gdańsk pod adresem: www.nadlesnictwo.gdansk.lasy.gov.pl
W cenę wliczone jest drewno na opał, dostępne na miejscu. Rozpalenie ogniska możliwe jest jedynie
w kręgu ogniskowym.
5. Kominek może być rezerwowana w poniższych godzinach:
poniedziałek 16:00 - 21:00
wtorek 16:00 – 21:00
środa 16:00 – 21:00
czwartek 16:00 – 21:00
piątek 16:00 - 2:00 następnego dnia
sobota 12:00 - 2:00 następnego dnia
niedziela 16:00 - 21:00.
Minimalny czas rezerwacji to 4 godziny od niedzieli do czwartku oraz 5 godzin w piątek i sobotę.
6. Rezerwacji należy dokonać najpóźniej na 2 tygodnie przed planowaną datą imprezy.
7. Anulowanie rezerwacji wiaty możliwe jest nie później niż na 7 dni roboczych przed planowaną datą
imprezy.
8. Rezygnacja musi zostać zgłoszona drogą mailową (gdansk@gdansk.lasy.gov.pl) lub osobiście w
siedzibie Nadleśnictwa Gdańsk. Od daty wpływu pisemnej rezygnacji uzależniony jest ewentualny
zwrot opłaty za wynajem wiaty.
9. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż wskazany w pkt. 7, Nadleśnictwo Gdańsk ma
prawo obciążyć rezerwującego pełnym kosztem wynajmu wiaty.
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10. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialność prawną ponosi wyłącznie pełnoletnia osoba
organizująca imprezę – wynajmujący wskazany w formularzu.
11. Za zniszczenia powstałe podczas trwania imprezy odpowiada i ponosi odpowiedzialność (również
materialną) osoba organizująca imprezę – wynajmujący wskazany w formularzu. Osoba ta przebywa
cały czas z uczestnikami imprezy.
12. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych.
Nadleśnictwo Gdańsk nie ponosi za nie odpowiedzialności.
13. Osoba rezerwująca wiatę ma obowiązek dbania o porządek w czasie trwania imprezy oraz po jej
zakończeniu.
14. Kominek Borodziej należy pozostawić po imprezie w stanie niepogorszonym. Wszelkie pozostałości
po imprezie należy uprzątnąć. Śmietniki do segregacji odpadów dostępne są na miejscu. Segregacja
odpadów (plastik i szkło) jest obowiązkowa.
15. Najemca odpowiada w pełnym zakresie za szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez
uczestników imprezy, co potwierdza składając oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami
niniejszego Regulaminu na formularzu wynajmu.
14. Potencjalne zagrożenia występujące w lesie, z którymi należy zapoznać wszystkich uczestników
imprezy
znajdują
się
na
stronie
internetowej
Nadleśnictwa
Gdańsk:
https://nadlesnictwo.gdansk.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/zagrozeniawystepujace-w-lesie

