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Regulamin korzystania ze ścieżek rowerowych na terenie Nadleśnictwa Dukla
1. Ścieżki rowerowe na terenie Nadleśnictwa Dukla przeznaczone są wyłącznie do
użytkowania turystycznego, rekreacyjnego.
2. Przed skorzystaniem ze ścieżek rowerowych każdy użytkownik zobowiązany jest do
zapoznania się z niniejszym regulaminem.
3. Za ewentualne wypadki na ścieżkach rowerowych odpowiadają osoby z nich
korzystające.
4. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, za
użytkowanie ścieżki przez dzieci odpowiada jego opiekun prawny.
5. Technika, sposób oraz szybkość jazdy na szlaku rowerowym musi być dostosowania
do warunków panujących na trasie. Korzystający z trasy winien brać pod uwagę
wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy; w szczególności
warunki atmosferyczne, stan nawierzchni trasy, ukształtowanie terenu, ruch pojazdów
oraz pieszych.
6. Podczas wymijania i/lub omijania innych użytkowników ścieżki obowiązuje ruch
prawostronny.
7. Każdy korzystający ze szlaku winien pamiętać i mieć świadomość, że na szlaku mogą
pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej
i organizatora szlaku, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte
przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi rowerowemu,
winny być w miarę możliwości zgłaszane administracji Nadleśnictwa Dukla
tel.134373950.
8. Zarówno poszczególne odcinki szlaku, jak i cały szlak, 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.

-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

9. Poruszanie się po szlaku pieszym lub rowerowym jest dozwolone od świtu do zmroku.
10. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków.
11. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać
tylko w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności .
12. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osobowe
i rzeczowe powstałe w skutek nieprawidłowego korzystania ze ścieżek rowerowych.
13. Osoby korzystające ze ścieżek zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom
pracowników Służby Leśnej.
14. Na organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym należy uzyskać
zgodę Nadleśniczego Nadleśnictwa Dukla
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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