Regulamin udostępniania do zwiedzania Leśnego Arboretum
Warmii i Mazur w Kudypach

1. Zasady udostępniania:
1.1. Arboretum jest czynne codziennie od 4 maja do 31 października
w godzinach 9.00 –18.00.
1.2. Termin i godziny otwarcia Arboretum mogą ulec zmianie w zależności od
warunków pogodowych, a w uzasadnionych przypadkach Arboretum może
zostać zamknięte dla zwiedzających. O tych zmianach Nadleśnictwo poinformuje
na swojej stronie internetowej.
1.3. Wstęp do Arboretum jest płatny.
1.4. Zakupione w kasie bilety wstępu uprawniają do jednorazowego wstępu
na teren Arboretum oraz do korzystania z parkingu, toalety i infrastruktury.
Bilety należy zachować do kontroli.
1.5. Istnieje możliwość zakupu karnetu umożliwiającego wstęp na teren
Arboretum przez cały sezon.
1.6. Szczegółowe ceny biletów określane są decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa
Kudypy i podawane są do wiadomości w kasie i na stronie internetowej
Nadleśnictwa.
1.7. Prawo do korzystania z biletów ulgowych przysługuje:
1.7.1. Dzieciom po ukończeniu 3 roku życia,
1.7.2.
Uczniom
szkół
podstawowych,
ponadgimnazjalnych za okazaniem legitymacji,

gimnazjów

i

szkół

1.7.3. Studentom szkół wyższych do 26 roku życia, za okazaniem
legitymacji,
1.7.4. Emerytom i rencistom,
1.7.5. Opiekunom osób niepełnosprawnych.
1.8. Wstęp bezpłatny przysługuje:
1.8.1. Dzieciom do ukończenia 3 lat,

1.8.2. Osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie lekarskie o
niepełnosprawności,
1.8.3. Pracownikom Lasów Państwowych.
1.9. Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 –15.00 istnieje możliwość
skorzystania z przewodnika za dodatkową opłatą.
1.10. Wykonywanie zdjęć lub wideofilmowanie na terenie Arboretum:
1.10.1. Na potrzeby osobiste, poza wykonywaniem profesjonalnych
sesji fotograficznych, jest bezpłatne.
1.10.2. Opłata za wykonywanie profesjonalnych zdjęć okolicznościowych
ustalana jest decyzją Nadleśniczego.
1.10.3. W cenie opłaty za sesję fotograficzną zawarty jest wstęp 4 osób i
fotografa.

2. Postanowienia porządkowe
2.1. Na terenie Arboretum zabrania się:
2.1.1. Wjeżdżania, wprowadzania i poruszania się wszelkimi pojazdami, w
tym rowerami,
2.1.2. Wprowadzania psów luzem. Właściciel zobowiązany jest do
prowadzenia psa na smyczy i w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób
przebywających w ogrodzie oraz sprzątania odchodów pozostawionych
przez psa. Za szkody w kolekcjach dendrologicznych spowodowane przez
zwierzę odpowiada właściciel,
2.1.3. Spożywania alkoholu, przebywania osób nietrzeźwych i będących
pod wpływem środków odurzających,
2.1.4. Samodzielnego rozpalania ognia,
2.1.5. Palenia papierosów,
2.1.6. Wchodzenia na drzewa, niszczenia lub wykopywania drzew,
krzewów oraz innych roślin,
2.1.7. Zrywania liści, kwiatów, owoców, nasion oraz zbierania grzybów,
2.1.8. Kąpania się i łowienia ryb w stawach,

2.1.9. Zaśmiecania terenu,
2.1.10. Użytkowania infrastruktury w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
2.1.11. Przebywania podczas burz i silnych wiatrów (zagrożenia
wynikające ze złamania się konarów drzew),
2.1.12. Wchodzenia na tereny czasowo zamknięte, na których trwają prace
gospodarcze. Tereny takie odgradzane są przez pracowników Arboretum
taśmą ostrzegawczą.
2.2. Osoby zwiedzające Arboretum zobowiązane są do przestrzegania
przepisów prawa ustanawiających określone ograniczenia, nakazy i zakazy w
związku z wystąpieniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3. Postanowienia końcowe
3.1. Nadleśnictwo Kudypy ma prawo do wykonywania prac gospodarczych w
czasie otwarcia Arboretum dla zwiedzających.
3.2. Osoby przebywające w Leśnym Arboretum Warmii i Mazur zobowiązane
są do przestrzegania wskazówek i uwag pracowników Arboretum.
3.3. Kontrolowanie i egzekwowanie postanowień Regulaminu należy do
pracowników Arboretum i innych pracowników Nadleśnictwa Kudypy.
3.4. W Arboretum należy zachować szczególną ostrożność przy przechodzeniu
w okolicach zbiorników wodnych.
3.5. Arboretum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z powodu
nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa i postanowień
niniejszego Regulaminu.
3.6. Osoby nie przestrzegające niniejszego Regulaminu podlegają
odpowiedzialności karnej w trybie i na zasadach przewidzianych w Kodeksie
wykroczeń.
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