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Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z rowerowych szlaków turystycznych przebiegających
przez tereny zarządzane przez Nadleśnictwo Konin.
Każda osoba korzystająca z rowerowych szlaków turystycznych zobowiązana jest do przestrzegania
postanowień niniejszego regulaminu.
Rowerowe 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 rowerowej na terenie Nadleśnictwa Konin. Za ewentualne
wypadki na rowerowych 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.
Rowerowe szlaki turystyczne na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Konin są ogólnodostępne,
za korzystanie ze szlaków nie pobiera się opłat.
Rowerowe 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 rowerowych 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 turysty. Technika i prędkość
jazdy muszą być odpowiednie w stosunku do warunków terenowych i atmosferycznych. Szybkość jazdy
powinna być dostosowana do ruchu pojazdów i ruchu pieszych.
Osoba korzystająca z rowerowych szlaków turystycznych powina 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 rowerowych 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 przejazdu.




















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.
Rowerzysta użytkujący oznakowane turystyczne szlaki rowerowe podlega ogólnym zasadom korzystania
z dróg publicznych zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym. W/w użytkownik traktowany jest na równi
z innymi użytkownikami dróg. Zasady pierwszeństwa określają przepisy dotyczące ruchu drogowego.
Na drogach leśnych, które zarządzane są przez Nadleśnictwo Konin obowiązują ogólne zasady ruchu
drogowego, jednakże z racji użytkowania drogi leśnej, rowerzysta powinien ustąpić miejsca pojazdom
leśnym i pieszym.
Na odcinkach, które są jednocześnie oznakowane jako szlaki piesze i rowerowe, rowerzysta ma obowiązek
zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym użytkownikom szlaku.
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 rowerowych 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 rowerowych 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.
Zabronione jest:
- zanieczyszczanie gleby i wód;
- zaśmiecanie;
- rozkopywanie gruntu;
- niszczenie i uszkadzanie drzew, krzewów i innych roślin;
- płoszenie, chwytanie i zabijanie zwierząt;
- hałasowanie;
- palenie ognisk;
- niszczenie urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic.
W przypadku, gdy rowerzyście towarzyszy pies, powinien on być prowadzony na smyczy.
Szlabany poprzeczne ustawione na drogach leśnych nie stanowią zakazu wjazdu rowerem do lasu, chyba,
że przy szlabanie znajduje się tablica informująca o czasowym zamknięciu odcinka drogi.

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

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie
Nadleśniczy Nadleśnictwa Konin

