REGULAMIN PIESZYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH


















Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z pieszych szlaków turystycznych przebiegających przez
tereny zarządzane przez Nadleśnictwo Konin.
Każda osoba korzystająca z pieszych szlaków turystycznych zobowiązana jest do przestrzegania
postanowień niniejszego regulaminu.
Piesze szlaki turystyczne na terenie Nadleśnictwa Konin przeznaczone są do użytkowania turystycznego
oraz rekreacyjnego i dostępne są we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów spowodowanych
zdarzeniami szczególnego znaczenia.
Lasy Państwowe nie są organizatorem turystyki pieszej na terenie Nadleśnictwa Konin. Za ewentualne
wypadki na pieszych szlakach turystycznych odpowiada organizator turystyki lub sami użytkownicy.
Korzystanie ze szlaków odbywa się dobrowolnie. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną
odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność opiekuna.
Piesze szlaki turystyczne na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Konin są ogólnodostępne,
za korzystanie ze szlaków nie pobiera się opłat.
Piesze szlaki turystyczne służą turystycznemu i rekreacyjnemu ich wykorzystywaniu. Wszelkiego rodzaju
imprezy mogą się odbywać jedynie na mocy odrębnych uzgodnień z Nadleśnictwem Konin.
Każda osoba korzystająca z pieszych szlaków turystycznych zobowiązana jest do podporządkowania się
poleceniom pracowników Służby Leśnej lub innych osób działających w imieniu Nadleśnictwa Konin.
Ze względów bezpieczeństwa poruszanie się po szlakach wskazane jest od świtu do zmroku podczas
sprzyjających warunków atmosferycznych, nie stanowiących zagrożenia dla użytkownika.
Korzystający z pieszych szlaków turystycznych powinien stosować się do zaleceń Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa (RCB) oraz na bieżąco śledzić sytuację meteorologiczną w regionie. W czasie burz i silnych
wiatrów korzystający ze szlaków powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić szlak i udać się
w bezpieczne miejsce.
Należy pamiętać, że na szlakach mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy
administracji leśnej jak np. złomy, wywroty, złamane konary itp.
Wszelkiego rodzaju zdarzenia lub obiekty, typu: złomy, wywroty, złamane konary itp. mogące zagrażać
ruchowi na szlakach turystycznych, należy w miarę możliwości zgłaszać administracji Nadleśnictwa Konin.
Poszczególne odcinki szlaków mogą być okresowo zamykane m.in. z powodu prowadzenia zabiegów
gospodarczych z zakresu ochrony lasu, hodowli lasu i pozyskania drewna. Będą one wówczas oznaczone
odpowiednimi tablicami. Zabrania się naruszania tego zakazu.
W przypadku grup zorganizowanych, poruszających się po pieszych szlakach turystycznych osoba
odpowiedzialna (organizator) przebywa z uczestnikami cały czas i zobowiązana jest zapoznać uczestników
z regulaminem. Osoba odpowiedzialna ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo,
a w szczególności:
- za zapoznanie uczestników z zagrożeniami (alergie, ukąszenia, itp.) oraz ustalenie czy nie ma
przeciwwskazań do udziału w marszu,
- za zapewnienie, aby uczestnicy posiadali odpowiednią odzież i obuwie dostosowaną do warunków
atmosferycznych i terenowych podczas korzystania ze szlaków,
- zapewnia siły i środki do udzielania pierwszej pomocy,
- odpowiada za pozostawienie porządku wzdłuż trasy przemarszu.
























Nadleśnictwo Konin nie odpowiada za ukąszenia (kleszcze, pszczoły, osy, szerszenie, żmije, komary, itp.)
oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe w skutek spotkania ze zwierzętami, a także alergie,
uczulenia i zatrucia grzybami lub roślinami.
Wzdłuż pieszych szlaków turystycznych przebiegających przez obszary objęte szczególną ochroną
(np. rezerwaty przyrody) zabrania się schodzenia lub zbaczania z wyznaczonych tras.
Z elementów infrastruktury turystycznej należy korzystać w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Zabrania
się niszczenia tych elementów zlokalizowanych wzdłuż pieszych szlaków turystycznych (ławki, kosze na
śmieci, itp).
Nadleśnictwo Konin nie odpowiada za uszkodzenia ciała oraz inne szkody materialne i niematerialne
wynikające
z naruszenia regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa, czy niestosowania się do poleceń uprawnionych
osób.
Osoby korzystające z pieszych szlaków turystycznych przebiegających po drogach leśnych zobowiązani są
do przestrzegania przepisów: ustawy o lasach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych, ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Podczas korzystania z pieszych szlaków turystycznych zezwala się na:
Spacerowanie, bieganie, uprawianie nordic walking po wyznaczonych pieszych szlakach turystycznych
w sposób nie powodujący zniszczenia lub uszkodzenia drzew, krzewów, a także runa leśnego. Zejście
ze ścieżki odbywa się na własna odpowiedzialność.
Nieodpłatne fotografowanie dla celów prywatnych.
Zbieranie na własne potrzeby opadłych liści, nasion, szyszek, owoców, pędów i innych części roślin
rosnących wzdłuż szlaków. Jednocześnie nadleśnictwo informuje, że zbieranie powyższych przedmiotów
odbywa się na własną odpowiedzialność oraz zgodnie z uregulowaniami prawnymi dot. ochrony przyrody.
Należy mieć świadomość, że niektóre rośliny mają właściwości trujące.
Korzystanie z urządzeń infrastruktury turystycznej w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
Podczas korzystania z pieszych szlaków turystycznych zabrania się:
Niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub runa leśnego.
Niszczenia terenu oraz rozpalania ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Płoszenia, chwytania i zabijania zwierząt.
Puszczania luzem zwierząt domowych.
Zaśmiecania terenu.

Wszelkie uwagi użytkowników dotyczące pieszych szlaków turystycznych
proszę zgłaszać do biura nadleśnictwa.

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie
Nadleśniczy Nadleśnictwa Konin

