


Regulamin korzystania z kompleksu szlaków spacerowych
na terenie sołectw Rzeplin, Stoki i Przybysławice
1. Znakowane szlaki spacerowe na terenie sołectw Rzeplin, Stoki
i Przybysławice przeznaczone są do użytkowania turystycznego oraz
rekreacyjnego. Każda osoba korzystająca ze szlaków wyraża zgodę na
postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania
jego postanowień.
2. Każdy dorosły turysta korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność,
a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność opiekuna.
3. Część szlaków przebiega po drogach polnych i leśnych, ma nawierzchnię
naturalną i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających
bezpieczeństwo, dlatego należy zachować na nich szczególną ostrożność.
Wzdłuż szlaku mogą rosnąć rośliny i grzyby trujące. Możliwe jest również
spotkanie zwierząt, które mogą być niebezpieczne oraz może dojść do
ukąszenia przez kleszcze, pszczoły, osy, szerszenie, żmije, komary, itp.
4. Korzystający ze szlaków powinni brać pod uwagę wszelkie okoliczności
mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo, w szczególności warunki
atmosferyczne: opady deszczu, śniegu, gwałtowne burze, występujące
oblodzenia, ukształtowanie terenu.
5. Ze względu bezpieczeństwa należy poruszać się tylko po wyznaczonych
drogach, ścieżkach ku temu przeznaczonych.
6. Oznakowanie szlaków pieszych zgodne z instrukcją znakowania szlaków
PTTK stanowi emblemat we właściwym kolorze na białym tle namalowany na
pniach drzew lub innych obiektach terenowych.
7. Zabrania się zamazywania i niszczenia oznakowania.
8. Należy pamiętać, że na szlakach mogą pojawić się przeszkody powstałe
w sposób naturalny, jak złomy, wywroty, złamane konary itp., dlatego należy
zachować szczególną ostrożność.
9. Poszczególne odcinki szlaków mogą być okresowo zamykane z powodu
prowadzenia prac leśnych lub z innych ważnych względów.
10.Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami
kołowymi obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym.
11.Każda osoba korzystająca ze szlaków zobowiązana jest do zachowania
porządku (śmieci zabieramy ze sobą), ograniczonego porozumiewania się
w sposób hałaśliwy na terenie leśnym lub posługiwania się urządzeniami,
które mogą powodować płoszenie zwierząt. Należy również przestrzegać
obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
12.Podczas korzystania z pieszych szlaków turystycznych zezwala się na:
spacerowanie, bieganie, uprawianie nordic walking po wyznaczonych
ścieżkach w sposób nie powodujących zniszczenia lub uszkodzenia drzew,
krzewów, a także runa leśnego.
13.Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać
tylko w miejscach oznakowanych i do tego przeznaczonych.
14.Każda osoba, która zauważy pożar w lesie, ma obowiązek poinformowania
Straży Pożarnej.
15.Telefony alarmowe: 		Straż Pożarna: tel. 998 lub 112
 				Pogotowie ratunkowe: tel. 999 lub 112
 				Policja: tel. 997 lub 112

