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Regulamin organizacji ognisk 

1. Rozpalanie ogniska na terenie Osady Leśnej na Barbarce wymaga każdorazowo 

uzyskania zgody zarządcy terenu, która udzielana jest domyślnie po akceptacji rezerwacji 

i jej opłaceniu. 

2. Ogniska przygotowywane są przez pracowników Szkoły Leśnej po uiszczeniu opłaty. 

3. Przez organizację ogniska rozumie się przygotowanie drewna, zdezynfekowanych 

kijków, jego rozpalenie oraz zagaszenie. 

4. Ognisko zarezerwować można za poprzez formularz on-line: 

http://szkola-lesna.torun.pl/rezerwacja-ognisk.html 

5. Warunkiem organizacji ogniska jest wcześniejsze uiszczenie opłaty poprzez formularz 

on-line, a w przypadku grup szkolnych biorących udział w zajęciach w dniu organizacji 

ogniska uiszczenie tej opłaty w biurze Szkoły Leśnej przed rozpoczęciem zajęć. 

6. Jednie w przypadku organizacji ogniska w połączeniu z udziałem grupy szkolnej w 

zajęciach Szkoły Leśnej nie ma konieczności podpisywania porozumienia z najemcą. 

7. W przypadku ognisk rozpoczynających się po godzinie 19.00 wymagane jest podpisane 

przez najemcę porozumienia osobiście w biurze Szkoły Leśnej na Barbarce. 

8. Zrezygnować z ogniska można ze względu na warunki pogodowe na pół godziny przed 

rozpoczęciem ogniska osobiście lub tel. (56) 657 60 85, w pozostałych przypadkach 

rezygnacja jest możliwa najpóźniej na dwa dni wcześniej przed planowaną datą ogniska. 

9. Opłaty za ognisko określa oddzielny cennik. 

10. UWAGA!!! KIEŁBASKI WE WŁASNYM ZAKRESIE!!! 

11. W celu ochrony środowiska naturalnego korzystający z ognisk zobowiązani są do 

nieużywania jednorazowych opakowań, talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, 

patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw 

sztucznych. 

12. W przypadku zagrożenia proszę dzwonić na: 

a) numer alarmowy: 112 a następnie powiadomić dyrektora Szkoły Leśnej na Barbarce 

602 572 337 
 

b) Policja 997 

Straż pożarna 998 oraz dyrektor Szkoły Leśnej 602 572 337 

Pogotowie 999 

Straż miejska  
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Regulamin grillowisk 

1. Grillowanie na terenie Osady Leśnej na Barbarce jest możliwe jedynie na terenie 

Grillwiaty za Dworkiem oraz na polanie górnej. 

2. W przypadku polany dolnej nie ma możliwości grillowania. 

3. Grillwiata – konieczna jest rezerwacja osobiście w budynku Dworek lub pod nr tel. (56) 

657 60 89 (opłata według obowiązującego cennika). 

4. Polana górna: - trzy ogólnodostępne kamienne grille - brak możliwości rezerwacji, 

korzystanie bez opłat, należy mieć własny opał - ruszty do grilli do pobrania w sklepiku, 

kaucja na czas wynajmu, dodatkowa opłata za dezynfekcję rusztu (10 zł) - nie ma 

możliwości korzystania z własnych przenośnych grillów. 

5. W przypadku wynajęcia polany górnej nie ma możliwości grillowania. 

6. Ogólnodostępne, bezpłatne miejsce do grillowania przeznaczone jest dla osób 

indywidualnych i grup liczących ok. 5 osób. 

7. Osoby korzystające z ognisk i grillowisk zobowiązane są do stosowania się do 

Regulaminu Osady Leśnej na Barbarce oraz Regulaminu organizacji ognisk i grillowisk. 

8. UWAGA!!! KIEŁBASKI WE WŁASNYM ZAKRESIE!!! 

9. W celu ochrony środowiska naturalnego korzystający z grillowisk zobowiązani są do 

nieużywania jednorazowych opakowań, talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, 

patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw 

sztucznych. 

10. W przypadku zagrożenia proszę dzwonić na: 

a) numer alarmowy: 112 a następnie powiadomić dyrektora Szkoły Leśnej na Barbarce 

602 572 337 
 

b) Policja 997 

Straż pożarna 998 oraz dyrektor Szkoły Leśnej 602 572 337 

Pogotowie 999 

Straż miejska 986 
  


