Regulamin szlaków rowerowych Nadleśnictwa Cisna.
1. Szlaki rowerowe na terenie Nadleśnictwa Lutowiska przeznaczone są wyłącznie do
użytkowania turystycznego, rekreacyjnego i szkoleniowego.
2. Przed skorzystaniem ze szlaku rowerowego każdy użytkownik zobowiązany jest do
zapoznania się z niniejszym regulaminem.
3. Za ewentualne wypadki na szlakach rowerowych odpowiadają osoby z nich korzystające.
4. Szlaki rowerowe mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań
zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność,
zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym odcinkiem szlaku.
5. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci i młodzież
użytkują szlak na odpowiedzialność opiekuna.
6. Podczas wymijania i/lub omijania innych użytkowników szlaku obowiązuje ruch
prawostronny.
7. Na szlakach rowerowych mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny bez
wiedzy organizatora turystyki, np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte
przez bobry. O ich istnieniu prosimy poinformować zarządcę terenu – Nadleśnictwo Cisna
pod numerem telefonu 13 468 63 01.
8. Korzystanie z urządzeń wzdłuż szlaków odbywa się wyłącznie na ryzyko uczestnika.
Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osobowe lub rzeczowe
powstałe wskutek nieprawidłowego ich użytkowania.
9. Jazda po ścieżkach rowerowych znajdujących się poza lasem bądź takich, gdzie istnieje
prawdopodobieństwo napotkania pojazdów kołowych, dozwolona jest jedynie pod
warunkiem przestrzegania przepisów o ruchu drogowym.
10. Szlaki rowerowe wyposażony jest w infrastrukturę informacyjno-porządkową:
- oznakowanie przebiegu ścieżek
- znaki drogowe.
- przystanki rowerowe wyposażone w stojaki na rowery
11. Poszczególne odcinki szlaku mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac
leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU
lub w inny czytelny sposób.
12. Osoby korzystające ze szlaków zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom
pracowników Straży Leśnej.
13. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o
tym najbliższego leśniczego lub Straży Pożarnej.
14. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach
do tego przeznaczonych i oznaczonych.
15. Na organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym należy uzyskać zgodę
nadleśniczego Nadleśnictwa Cisna. Organizator musi wówczas poinformować Nadleśnictwo
Cisna o terminie i miejscu planowanych rajdów, wycieczek, imprez grupowych itp. nie później
niż 14 dni przed ich planowaną organizacją. Na organizatorze spoczywa obowiązek sprzątania
miejsca imprezy w jej trakcie i po jej zakończeniu.
16. Nadleśnictwo Cisna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody rzeczowe lub
osobowe powstałe w trakcie korzystania ze szlaków rowerowych.
17. Rozpoczęcie korzystania ze szlaku rowerowego uważa się za akceptację niniejszego
regulaminu w całości przez użytkownika.
18. Trasy rowerowe mogą być okresowo objęte monitoringiem wizyjnym. Osoby korzystające z
tras zgadzają się na ewentualne wykorzystanie ich wizerunku.
19. Na szlakach zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
20. Za wszelkie uszkodzenia odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę
lub jej prawni opiekunowie.

21. O sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Nadleśniczy Nadleśnictwa
Cisna.
22. 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

