……………………………………………………………..
Data i miejscowość
Zn. spr. …….
Nadleśnictwo ….
Pan/i Nadleśniczy
…………………………….
…………………………………………….……
………………@…………………………pl

Rezerwacja obozowiska
Niniejszym informuje, że wniosek o rezerwację obozowiska zlokalizowanego na terenie Nadleśnictwa
….. o adresie leśnym …………………………………… w terminie od ……………………….. do …………………………
celem organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży dla łącznie około …… dzieci i młodzieży został
rozpatrzony pozytywnie/negatywnie.
Rezerwacja niniejszego obozowiska jest aktualna przez 30 dni kalendarzowych licząc od dnia jej
wysłania pod wskazany we wniosku o rezerwacje obozowiska adres mailowy. W tym czasie należy
skontaktować się z pracownikiem Nadleśnictwa …. Panią/em …….. na adres mailowy ……..@......pl
celem ustalenia terminu, miejsca i sposobu podpisania umowy dzierżawy na wnioskowany okres czasu.
W przypadku braku kontaktu rezerwacja będzie automatycznie anulowana po upływie 30 dni
kalendarzowych.

Pouczenie:
W momencie podpisywania umowy dzierżawy związek/stowarzyszenie/organizacja będzie musiała
podpisać oświadczenie w zakresie przygotowania formalnego, merytorycznego i technicznego
organizacji obozów wypoczynkowych dzieci i młodzieży, w tym organizacji ich zgodnie z zapisami
protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami
z dnia 19 czerwca 2019 r.

………………………………………………………………………..
Podpis Nadleśniczego
W załączeniu:
1) Wzór umowy dzierżawy obozowiska
2) Wzór oświadczenia w zakresie zakresu przygotowania formalnego, merytorycznego i
technicznych do organizacji obozów wypoczynkowych dzieci i młodzieży
3) Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod
namiotami z dnia 19 czerwca 2019 r.

……………………………………………………………..
Data i miejscowość
……………………………………………….……
……………………………………………….……
Nadleśnictwo ….
Pan/i Nadleśniczy
…………………………….

Oświadczenie w zakresie przygotowania formalnego, merytorycznego i
technicznego do organizacji obozów wypoczynkowych dzieci i młodzieży
Związek/stowarzyszenie/organizacja np. harcerska o nazwie …………………………………. z siedzibą
……………………………………. w osobie komendanta lub innej osoby umocowanej ………………………………………
oświadcza, że posiada przygotowanie formalne, merytoryczne i techniczne do organizacji wypoczynku
dzieci i młodzieży, w tym wszelkie stosowne zgody i dokumenty pozwalające jej na bycie organizatorem
wypoczynku w rozumieniu przepisów prawa na czas objęty wypoczynkiem realizowanym na terenie
Nadleśnictwa…....
Związek/stowarzyszenie/organizacja świadoma jest odpowiedzialności w tym odpowiedzialności
prawnej za zdrowie, życie i mienie wszystkich osób zaangażowanych w organizację i udział w
obozowisku. Zobowiązujemy się jednocześnie do pozostawienia lasu w stanie możliwie
niezmienionym, w tym w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych (śmieci).
Oświadczam, że posiadamy wiedzę i aktualną dokumentację w zakresie m.in.:
1.
2.
3.
4.

organizacji obozów wypoczynkowych dzieci i młodzieży i biwaków,
zapobiegania i reagowania podczas sytuacji kryzysowych,
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz majątku związku/stowarzyszenia/organizacji,
aktualną polisę ubezpieczeniową o zakresie adekwatnym do działalności
związku/stowarzyszenia/organizacji w odniesieniu do i ich poszczególnych szczebli
organizacyjnych i potencjalnych uczestników obozu,
5. zasad ochrony przeciwpożarowej,
6. przepisów prawnych, w tym m.in.: wytycznych i zaleceń Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej, Komendy Głównej Policji, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
oraz ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U…), w tym szczególnie art. 26, 27 , 28, 29,
30 dot. zasad udostępniania lasu.
………………………………………………………………………..
Podpis Komendanta/Zwierzchnika
związku/stowarzyszenia/organizacji
harcerskiej/lub innej umocowanej w tym
zakresie osoby

