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Regulamin korzystania ze ścieżek edukacyjnych na terenie Nadleśnictwa Dukla.
1. Ścieżki edukacyjne są własnością Nadleśnictwa Dukla.
2. Ścieżki są obiektami ogólnodostępnymi dla zwiedzających, z których mogą korzystać grupy
zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym
regulaminem.
3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na ścieżkach edukacyjnych ponosi bezpośrednio
uczestnik a w przypadku grup zorganizowanych kierownik lub opiekun grupy.
4. Osoby korzystające ze ścieżek edukacyjnych zobowiązane są do przestrzegania przepisów
w szczególności wynikających z ustawy o lasach, ochrony przyrody, ochrony
przeciwpożarowej oraz znaków zakazu wstępu i poleceń pracowników Służby Leśnej.
5. Poszczególne odcinki ścieżek mogą być poprowadzone drogami leśnymi w związku z czym
okresowo mogą być wykorzystywane do zrywki drewna i innych prac związanych z
gospodarką leśną, co może wpłynąć na stan ich nawierzchni.
6. W czasie lub po opadach atmosferycznych ścieżki mogą być błotniste i śliskie
w związku z czym należy zachować należytą ostrożność.
7. W okresie zalegania pokrywy śnieżnej lub oblodzenia ścieżki nie są odśnieżane,
a korzystanie z nich wymaga dokładnej znajomości ich przebiegu oraz odpowiedniego
sprzętu.
8. Zarówno poszczególne odcinki ścieżki, jak i cała ścieżka, mogą być okresowo zamykane z
powodu prowadzenia prac leśnych lub z innych ważnych względów, np. pojawienia się
groźnych chorób czy dzikich zwierząt albo zagrożenia pożarowego itp. Będą one wówczas
oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU. Naruszenie tego zakazu może skutkować
odpowiedzialnością określoną treścią właściwych przepisów prawa.
9. Każdy korzystający ze ścieżki winien pamiętać i mieć świadomość, że na ścieżce mogą
pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej np.
złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju
zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu winny być w miarę możliwości zgłaszane do
Nadleśnictwa Dukla –tel.134373950.
10. Poruszanie się po ścieżkach jest dozwolone od świtu do zmroku.

-1Nadleśnictwo Dukla, ul. Popardy 44, 38-451 Równe
tel.: 13-43-73-950, fax: 13-43-73-966, e-mail: dukla@krosno.lasy.gov.pl

www.dukla.krosno.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Dukla
11. Na ścieżkach zabrania się:
a) zaśmiecania terenu,
b) palenia ognisk poza miejscami wyznaczonymi,
c) niszczenia lub uszkadzania roślin,
d) hałasowania i płoszenia zwierząt,
e) wybierania jaj piskląt,
f)

niszczenia nor, legowisk zwierząt oraz mrowisk,

g) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych, znaków oraz tablic,
h) puszczania psów luzem,
i)

jeżdżenia pojazdami mechanicznymi.

12. Wejście na każdą ścieżkę edukacyjną oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami i ich
akceptację. Nadleśnictwo Dukla nie odpowiada za uszkodzenie ciała oraz wypadki
wynikające z naruszania zasad korzystania jak i ogólnych zasad bezpieczeństwa osób
korzystających z obiektów.
13. Ścieżki mogą być okresowo objęte monitoringiem wizyjnym.
14. Za wszelkie uszkodzenia odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła
szkodę lub jej prawni opiekunowie.
15. O sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Nadleśniczy
Nadleśnictwa Dukla.
16. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do Nadleśnictwa Dukla tel. 134373950.

Ważne telefony:
Pogotowie ratunkowe-999
Straż pożarna -998
Policja -997
Centrum Powiadamiania Ratunkowego-112
GOPR-Telefon ratunkowy-601100300 lub 985

Zbigniew Żywiec
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Dukla
(podpisano elektronicznie)
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