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SPOSÓB NA AKTYWNY WYPOCZYNEK
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Często spotykamy się z pytaniem w jakie ciekawe miejsca w okolicach Szczecina wybrać 
się z rodziną, znajomymi, chłopakiem, dziewczyną… Szczecin i jego okolice obfituje 
w piękne tereny, których nie sposób zliczyć i wymienić. Bezapelacyjnie jednym z najpięk-
niejszych miejsc jest Puszcza Bukowa, a my mamy zaszczyt w dość niekonwencjonalny 
sposób przybliżyć Wam jej fragment.

Teren Puszczy obejmuje swym pięknem ponad 7 500 ha. Bogata rzeźba sprzyja 
zróżnicowaniu lasów i zachowaniu ich walorów naturalnych. Na terenie Puszczy znajduje 
się wiele szczytów, z których najwyższy to Bukowiec - 149 m n.p.m. W granicach Puszczy 
Bukowej znajduje się wiele jezior pochodzenia polodowcowego, z których największe 
to Jezioro Glinna. Jezioro Szmaragdowe i Karasi Staw to dwa zbiorniki, które powstały 
dzięki działalności człowieka.

O Puszczy i jej pięknie można pisać w nieskończoność, a każdy amator przyrody i jej 
piękna znajdzie coś dla siebie.

Przy tworzeniu ZPK skupiliśmy się na fragmencie o bogatej rzeźbie terenu i bujnej 
roślinności.
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ŁATWAMAPA 

7



www.gryfino.szczecin.lasy.gov.pl

ŚREDNIAMAPA 
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Zapoznaj się z regulaminem (znajduje się na ostatniej stronie).

Zapoznaj się z opisanymi w broszurze zasadami sportów na orientację.

Oceń swoje możliwości i dobierz odpowiednią trasę dla siebie. Pobierz i wydrukuj mapę 
ze strony  lub www.bno.szczecin.pl, albo wyrwij 
odpowiednią mapę z broszury.

Udaj się w trasę.

Odnajduj po kolei wszystkie punkty zaznaczone na mapie. Każdy punkt zaznaczony 
na mapie ma swój odpowiednik w terenie.

Po odnalezieniu punktu, sprawdź jego kod na słupku oraz na mapie. Jeśli się zgadzają, 
jesteś na dobrym punkcie.

Potwierdź punkt w odpowiedniej kratce przy wykorzystaniu perforatora.

Baw się dobrze!!!
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Orientowanie mapy jest to podstawowa umiejętność, która polega na takim ustawieniu 
mapy, aby kierunki świata na mapie pokryły się z rzeczywistymi kierunkami.

Przyłóż kompas do mapy tak, aby jego krawędź 
by ła  na  p ros te j  pomiędzy  punk tem 
początkowym, a docelowym. Obróć środek 
kompasu tak, aby linie wewnątrz kompasu 
pokryły się z liniami północy na mapie,
a oznaczenie północny w kompasie (litera 
N -  nor th )  by ła  zgodna z  pó łnocą  
na mapie. Następnie obróć się razem z mapą 
tak aby czerwona igła wskazująca północ, 
pokryła się z literą N. Dopiero teraz mapa jest 
ustawiona prawidłowa i można zacząć marsz 
w kierunku, w którym wyznaczył kompas.

NAWIGACJA W TERENIE

ORIENTOWANIE MAPY PRZY 
POMOCY KOMPASU

Dopasuj obraz mapy do otaczającego Cię wykorzystując charakterystyczne obiekty 
np. drogę i kamień.

ORIENTOWANIE MAPY PRZY POMOCY OBIEKTÓW TERENOWYCH
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REGULAMIN ZIELONEGO PUNKTU KONTROLNEGO W NADLEŚNICTWIE GRYFINO

PARTNERZY:
Fundacja ENEA
Stowarzyszenie KOS BnO Szczecin

ZARZĄDCA:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Gryfino
ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino

tel. 91 416 20 71
e-mail: gryfino@szczecin.lasy.gov.pl

CEL:

- promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych terenu Nadleśnictwa Gryfino;
- pokazanie alternatywnych sposobów rodzinnego spędzania wolnego czasu;
- propagowanie biegów na orientację;
- promocja wśród grup szkolnych i przedszkolnych edukacji przyrodniczej z elementami sportowymi;
- wskazanie terenów leśnych jako miejsc aktywnego wypoczynku

Zielony Punkt Kontrolny (zwany dalej ZPK) znajduje się na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Gryfino. Pod pojęciem ZPK rozumie się obszar leśny, 
wskazany na mapie wraz z udostępnioną infrastrukturą (słupki, tablica)
Przed rozpoczęciem korzystania z tras ZPK należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi korzystania 
z obszarów leśnych.
Korzystanie z ZPK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Pozyskanie map z innego źródła niż strona Nadleśnictwa Gryfino oraz KOS BnO Szczecin, broszura informacyjna (w tym od osób trzecich) nie zwalnia 
z przestrzegania regulaminu.
Zarządca i Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe i nieszczęśliwe wypadki korzystających z ZPK, jak również za wszelkie 
kradzieże i uszkodzenia mienia korzystających. Korzystający z ZPK dokonują tego na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
Korzystanie z ZPK jest bezpłatne. Mapy udostępnione są na stronach: www.gryfino.szczecin.gov.pl oraz bno.szczecin.pl
ZPK jest przeznaczony dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych.
Dolna granica wieku osób korzystających z ZPK samodzielnie (indywidualnie) to 8 lat.
Grupy nieletnich korzystających z ZPK muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej:

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.
 

zanieczyszczania gleby i wód;
zaśmiecania;
rozkopywania gruntów;
niszczenia grzybów oraz grzybni;
niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;
niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;
zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;
rozgarniania i zbierania ściółki;
wypasu zwierząt gospodarskich;
biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;
płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;
puszczania psów luzem;
hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, 
gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to osób niepełnosprawnych poruszających się pojazdami 
przystosowanymi do ich potrzeb. Postój wspomnianych pojazdów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych. 
W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
korzystania z otwartego płomienia;
wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

a.
b.
c.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich uszkodzeń infrastruktury ZPK do Nadleśnictwa Gryfino (e-mail gryfino@szczecin.lasy.gov.pl).
Obszar ZPK może być monitorowany. 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Nadleśnictwo Gryfino informuje, że:

Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Nadleśnictwo Gryfino z siedzibą ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino;
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. F) RODO, gdzie prawnie; uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, 
mienia i dobre imię administratora danych osobowych,
Monitoring obejmuje obszar ZPK;
Zapisy monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 90 dni;
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

a.
b.

c.
d.
e.

Za nieprzestrzeganie zasad, opartych na przepisach prawa grożą sankcje karne.

Grupy  w wieku dzieci do lat 10 w liczbie jeden opiekun na 10 osób;
Grupy w wieku dzieci i młodzieży od 11 do  lat 18 w liczbie jeden opiekun na 15 osób.

Grupy osób poruszających się jednocześnie nie mogą liczyć więcej niż 25 osób.
Miejscem START jest tablica informacyjna. Miejsce to jest oznaczone na mapie jako „trójkąt”. Jest to jednocześnie miejsce zalecane do rozpoczęcia trasy. Prosimy 
zwrócić uwagę na wrysowaną na mapie granicę rezerwatu przyrody „Bukowe Zdroje im. prof. Tadeusza Dominika” i nie przekraczanie jej w trakcie korzystania z ZPK.
Drogę pomiędzy punktami pokonujemy pieszo, w dowolny sposób i nie zawsze ścieżkami oraz drogami. To obszar leśny, w związku z czym należy spodziewać 
się wzniesień, górek, pagórków, dołów, nierównego podłoża, wody, błota, bagien, gałęzi, kamieni, zwierząt oraz innych elementów przyrody ożywionej i nieożywionej. 
Zalecamy dostosowanie ubioru do warunków terenowych i posiadanie apteczki na wypadek drobnych urazów.
Poprawność pokonania trasy uczestnik weryfikuje samodzielnie w oparciu o odnajdywane kolejne, właściwe punkty kontrolne posiadające swój niepowtarzalny kod 
trzycyfrowy (np. 101) podany również na mapie przy opisie trasy. Każda trasa składa się ze startu (oznaczonego na mapie trójkątem), punktów kontrolnych
 (oznaczonych na mapie okręgiem) i połączonych ze sobą linią narzucającą kolejność poruszania się po trasie. Możliwe jest także dowolne konfigurowanie trasy 
według własnych potrzeb i możliwości w oparciu o istniejące w terenie punkty kontrolne.
Trasy w terenie poza słupkami i tablicą informacyjną nie są w żaden sposób oznakowane.
Wykorzystanie ZPK do organizacji imprez sportowych (zawodów, rajdów, biegów) itp. wymaga każdorazowo pisemnej zgody Nadleśnictwa Gryfino. Adres e-mail 
do kontaktu gryfino@szczecin.lasy.gov.pl (podania zawierające m.in. opis przedsięwzięcia, termin, ilość uczestników, dane do kontaktu składane z co najmniej 
7-dniowym wyprzedzeniem)
Należy zachować szczególną ostrożność przy przekraczaniu dróg, z uwagi na mogący odbywać się ruch samochodowy.
ZPK znajduje się na obszarze lasu wielofunkcyjnego, na którym mogą być prowadzone prace związane z realizacją gospodarki leśnej. W przypadku zaistnienia wyżej 
wymienionych okoliczności, Nadleśnictwo Gryfino zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia części lub całości ZPK z użytkowania. Informacja o punktach ZPK 
czasowo wyłączonych z użytkowania zamieszczona będzie na stronie internetowej Nadleśnictwa Gryfino (www.gryfino.szczecin.lasy.gov.pl). Przed wyjściem w teren 
Użytkownicy ZPK mają obowiązek zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi sytuacji na obszarze ZPK i przestrzegania zakazów w nich zamieszczonych.
Na terenie ZPK obowiązuje przestrzeganie zakazów wynikających z art.29 i 30 ustawy o lasach, w tym:

a.
b.


