Regulamin ścieżek widokowych i edukacyjnych Nadleśnictwa Cisna.
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Ścieżka widokowe i edukacyjne są własnością Nadleśnictwa Cisna, Cisna 78A, 38-607 Cisna.
Ścieżka są obiektami ogólnodostępnymi dla zwiedzających.
Zwiedzający wchodzą na ścieżki na własną odpowiedzialność.
Niewskazane jest korzystanie ze ścieżek osobom z wadami serca, dysfunkcjami narządów
ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną wypadku.
Integralnym obiektem ścieżek są: wieże widokowe, obiekty infrastruktury turystycznej, wiaty
turystyczne, miejsca ogniskowe.
Osoby korzystające ze ścieżek zobowiązane są do stosowania się do znaków zakazu wstępu,
oraz poleceń pracowników Służby Leśnej.
Poszczególne odcinki ścieżek mogą być poprowadzone drogami leśnymi, w związku z czym
okresowo mogą być wykorzystywana do zrywki drewna i innych prac związanych z
gospodarką leśną, co może wpłynąć na stan ich nawierzchni.
W czasie lub po opadach ścieżki mogą być błotniste i śliskie, w związku z czym należy
zachować należytą ostrożność
Trasy ścieżek mogą przebiegać w niedalekiej odległości od wychodni skalnych, w związku z
czym należy zachować szczególną ostrożność
Na ścieżkach zabrania się:
a. Podchodzenia bezpośrednio do wychodni skalnych
b. Zaśmiecania terenu
c. Palenia ognisk poza miejscami wyznaczonymi
d. Niszczenia lub uszkadzania roślin
e. Hałasowania i płoszenia zwierząt
f. Wybierania jaj piskląt
g. Niszczenia nor, legowisk i mrowisk
h. Niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych, technicznych, znaków,
tablic
i. Puszczania psów luzem
Wejście na każdą ścieżkę widokową lub edukacyjną oznacza zapoznanie się z powyższymi
zasadami i ich akceptację. Nadleśnictwo Cisna nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki
wynikające z naruszenia zasad korzystania jak i ogólnych zasad bezpieczeństwa osób
korzystających z obiektów.

12. Trasy ścieżek mogą być okresowo objęte monitoringiem wizyjnym. Osoby korzystające z w/w
obiektów zgadzają się na ewentualne wykorzystanie ich wizerunku.
13. Na ścieżkach zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
14. Za wszelkie uszkodzenia odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę
lub jej prawni opiekunowie.
15. O sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Nadleśniczy Nadleśnictwa
Cisna.
16. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do Nadleśnictwa Cisna, Cisna 87A, 38-607 Cisna.
Regulamin zatwierdził:
Nadleśniczy Nadleśnictwa Cisna
Ważne telefony:
GOPR- Telefon ratunkowy - 601 100 300 lub 985
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż pożarna - 998
Policja - 997
Centrum Powiadomienia Ratunkowego - 112
Nadleśnictwo Cisna - 13 468 63 01

