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REGULAMIN SZKOŁY LEŚNEJ NA BARBARCE  

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z obiektów Szkoły Leśnej na Barbarce przy ul. Przysieckiej 

10, 11, 12 i 13, tj. z parkingu, polany górnej i dolnej, budynków, stawu oraz terenu wokół. 

2. Właścicielem wymienionego terenu i nieruchomości jest Gmina Miasta Toruń, a zarządcą 

Stowarzyszenie Tilia z siedzibą przy ul. Przysieckiej 13 w Toruniu. 

3. Stowarzyszenie Tilia na mocy umowy z Prezydentem Miasta Torunia prowadzi Szkołę Leśną na 

Barbarce. 

4. Osoby przebywające na terenie Osady Leśnej są zobowiązane do stosowania się do niniejszego 

regulaminu, przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych. 

5. Teren Szkoły Leśnej na Barbarce udostępnia się do zwiedzania dla osób indywidualnych i grup 

zorganizowanych.  

6. Teren jest ogólnodostępny. Poszczególne zasady korzystania z terenu, urządzeń i budynków 

określają regulaminy szczegółowe, tj. regulamin organizacji imprez integracyjnych, regulamin 

Grillwiaty, regulamin ognisk i grillowisk; regulamin wypożyczania rowerów i sprzętu sportowego; 

regulamin placu zabaw. 

7. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, 

rozrywkowych i innych, prowadzenie działalności gospodarczej oraz zawieszanie materiałów 

reklamowych wymaga uzgodnienia z użytkownikiem. 

8. Obiekty Szkoły Leśnej na Barbarce mogą być udostępniane w celach szkoleniowych, 

edukacyjnych, naukowo-badawczych i rekreacyjnych. 

9. Zastrzega się, że rozpalanie ognisk na terenie Osady Leśnej wymaga uzgodnienia z zarządcą 

terenu. 

10. Na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce  zabrania się: 

-    spożywania alkoholu, 

-    przebywania osób nietrzeźwych, 

-    zaśmiecania, 

-    palenia ognisk bez pozwolenia, 

-    grillowania poza miejscem wyznaczonym, 

-    niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin, 

-    niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych,  turystycznych i technicznych 

oraz znaków i tablic, 

-     biwakowania bez zgody zarządcy terenu, 
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-  łowienia ryb w stawie, 

-  wypuszczania na wolność zwierząt domowych, w tym żółwi do stawu, 

-     puszczania psów luzem, 

-  odtwarzania muzyki 

-     hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, 

-     postoju pojazdów w miejscach poza parkingiem. 

11. O osobach, które nie stosują się do niniejszego regulaminu poinformowane zostaną służby 

mundurowe i mogą one podlegać karze grzywny w sprawach o wykroczenia. 


