Nadleśnictwo Świętoszów

REGULAMIN SZLAKU ROWEROWO-PIESZEGO „DĘBOWE SKARPY”
1. Regulamin szlaku określa warunki korzystania ze szlaku zlokalizowanego na gruntach Skarbu
Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Świętoszów.
2. Każda osoba korzystająca ze szlaku wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i
obowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Szlak jest dostępny całorocznie za wyjątkiem dni o skrajnie niekorzystnych warunkach
pogodowych, w szczególności wichury, burze, gołoledź, itp. Dostępność może być ograniczona
również w okresach prowadzenia prac gospodarczych oraz okresów spowodowanych
zdarzeniami szczególnego znaczenia, np. zakazem wstępu do lasu wprowadzonym przez
uprawnione służby administracji państwowej.
4. Szlak przeznaczony jest do turystycznego i rekreacyjnego użytkowania przez rowerzystów i
pieszych.
5. Nadleśnictwo Świętoszów nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych
wypadków i zdarzeń losowych wyrządzonych przez osoby trzecie lub w związku z
nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
6. Niniejszy regulamin określa zasady poruszania się po szlaku zaznaczonym na załączonym planie
i oznakowanym w terenie.
7. Szlak ma charakter crossowy (terenowy) i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających
bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność, dostosowując
prędkość do własnych możliwości i warunków terenowych, zwłaszcza przy pierwszym
przejeździe lub przejściu nieznanym odcinkiem szlaku.
8. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci i młodzież do
lat 18-tu na odpowiedzialność opiekuna.
9. Poszczególne odcinki lub całość szlaku mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia
prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone przez nadleśnictwo
tablicami ZAKAZ WSTĘPU lub w inny czytelny sposób.
10. Przestrzeganie zakazów wprowadzonych przez nadleśnictwo na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy
o lasach, obowiązuje wszystkich korzystających ze szlaku.
11. UWAGA : na szlaku mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy
Nadleśnictwa Świętoszów takie jak np. złomy, wywroty, złamane konary i gałęzie, śliskość
pośniegowa i podeszczowa. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas
użytkowania szlaku.
12. Każda osoba korzystająca ze szlaku zobowiązana jest do przestrzegania zasad zachowania się w
lesie, a w szczególności przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i innych określonych m.in.
w ustawie o lasach, ustawie prawo ochrony środowiska, ustawie o ochronie przyrody, ustawie
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nie przestrzeganie ww. przepisów może skutkować
zastosowaniem odpowiedzialności przewidzianej prawem.
13. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie ma obowiązek niezwłocznego poinformowania
Nadleśnictwa Świętoszów – tel. 75 731 12 59, 75 731 76 06 lub Straży Pożarnej – tel. 998.
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14. Korzystającym zakazuje się pozostawiania śmieci na szlaku i w jego otoczeniu.
15. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. W przypadku nie
stosowania się do zapisów regulaminu, korzystający podlega odpowiedzialności określonej
prawem.
16. Wszelkie uwagi użytkowników dotyczące szlaku prosimy zgłaszać miejscowemu leśniczemu –
tel. 502 534 765 lub do biura nadleśnictwa – tel. 75 731 12 59 lub 75 731 76 06.
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