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REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZIELONEGO PUNKTU KONTROLNEGO
W NADLEŚNICTWIE KALISKA
Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników. Zielony Punkt
Kontrolny to koncepcja udostępniania lasu z wykorzystaniem elementów orientacji
sportowej. Jest to sieć stałych punktów do uprawiania orienteeringu, znanych na
świecie pod nazwą Permanent Orienteering Courses. Na orientację można chodzić,
maszerować z kijkami, biegać i jeździć rowerem. Można to robić indywidualnie lub
w grupach, za dnia lub w nocy, przy każdej pogodzie. Nadleśnictwo Kaliska
przygotowało 10 tras o zróżnicowanym stopniu trudności i różnej długości, która jest
mierzona dla tras pieszych miedzy punktami kontrolnymi w linii prostej, a dla tras
rowerowych po najkrótszym wariancie przebycia trasy. Przed startem należy starannie
dobrać trasę pod względem swoich umiejętności i odległości, którą jest się w stanie
pokonać. Wyruszając na trasy należy też pamięć, że Zielony Punkt Kontrolny jest grą
terenową, która odbywa się lesie, na wolnej przestrzeni więc trzeba się przygotować
na zmienne warunki atmosferyczne, deszcz, gałęzie pod nogami, kamienie,
przeszkody terenowe oraz komary.
1. Zielony Punkt Kontrolny w Nadleśnictwie Kaliska jest wyłącznie do turystycznego
i rekreacyjnego korzystania z terenów leśnych.
2. Przed skorzystaniem ze szlaków Zielonego Punktu Kontrolnego użytkownik
zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
3. Szlaki wyznaczone w ramach Zielonego Punktu Kontrolnego mają charakter
terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających
bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność.
4. Każdy pełnoletni użytkownik korzysta ze szlaków Zielonego Punktu Kontrolnego na
własną odpowiedzialność, a dzieci do 18 lat użytkują szlak na odpowiedzialność
opiekuna.
5. Podczas omijania innych użytkowników na szlakach rowerowych Zielonego Punktu
Kontrolnego obowiązuje ruch prawostronny.
6. Na szlakach mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, np. złomy,
wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju
zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu i rowerowemu winny być w miarę
możliwości zgłaszane administracji Nadleśnictwa Kaliska (tel. 58 58 89 818).
7. W obrębie obiektu mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy
niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
8. Zielony Punkt Kontrolny zlokalizowany jest w terenie, na którym prowadzone są
prace związane z realizacją zadań gospodarczych. W przypadku zaistnienia
okoliczności związanych z w/w zadaniami Nadleśnictwo Kaliska zastrzega sobie
prawo do wyłączenia części lub całości trasy z użytkowania. Miejsca te będą
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wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwoną chorągiewką lub w inny
czytelny sposób.
9. Zabrania się poruszania w miejscach, w których wykonywane są prace związane
z gospodarką leśną – w szczególności pozyskanie, zrywka i wywóz drewna.
Miejsca
prowadzonych
prac
oznaczone
są
odpowiednimi
tablicami
ostrzegawczymi.
10. Osoby korzystające „ze szlaków” Zielonego Punktu Kontrolnego zobowiązane są
do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
11. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczenia
porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się
urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.
12. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego
poinformowania Nadleśnictwa Kaliska (tel. 58 58 89 818) lub Straży Pożarnej.
13. Wszelkie uwagi użytkowników dotyczące szlaków Zielonego Punktu Kontrolnego
w Nadleśnictwie Kaliska proszę zgłaszać do biura nadleśnictwa tel. 58 58 89 818
lub email: kaliska@gdansk.lasy.gov.pl.
14. Korzystanie z Zielonego Punktu Kontrolnego może grozić odniesieniem kontuzji,
w związku z tym uczestnik robi to na własną odpowiedzialność i nie będzie rościł
pretensji do zarządcy.
15. Zarządca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wypadki czy inne
zdarzenia zaistniałe podczas korzystania z Zielonego Punktu Kontrolnego.
16. W sytuacji uszkodzenia ciała lub wypadku zagrażającego życiu lub zdrowiu należy
bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby ratunkowe, nr telefonu - 112.
17. Rozpoczęcie korzystania ze szlaków pieszo-rowerowego Zielonego Punktu
Kontrolnego uważa się za akceptację niniejszego regulaminu w całości przez
użytkownika.

Z poważaniem
Andrzej Przewłocki
Nadleśniczy
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