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REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZLAKÓW KONNYCH

1. Szlaki konne wyznaczone w Nadleśnictwie Trzcianka przeznaczone są do
turystycznego i rekreacyjnego użytkowania koni wierzchowych.
2. Przed skorzystaniem ze szlaku konnego, każdy uczestnik zobowiązany jest do
zapoznania się niniejszym regulaminem.
3. Jazda konna dopuszczona jest jedynie po wyznaczonych drogach.
4. Szlak ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań
zwiększających bezpieczeństwo, dlatego należy zachować na nim szczególną
ostrożność.
5. Indywidualna turystyka konna na szlaku uprawiana jest na własną
odpowiedzialność i ryzyko jego użytkowników. Za bezpieczeństwo zorganizowanej
grupy turystów odpowiada prowadzący grupę . Organizatorem turystyki konnej na
terenie Nadleśnictwa Trzcianka nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki i
zdarzenia losowe odpowiada Organizator.
6. Organizator turystyki konnej jest zobowiązany do pozyskiwania od Nadleśnictwa
informacji o czynnościach utrudniających i/lub uniemożliwiających korzystanie z
całego szlaku lub jego części, m.in. o prowadzonej ścince i wywozie drewna,
remoncie dróg, polowaniach zbiorowych, wprowadzeniu zakazu wstępu od lasu.
7. Każdy dorosły użytkownik korzysta ze szlaków na własną odpowiedzialność.
Osoby poniżej 18 roku życia mogą się poruszać po szlakach tylko w obecności
osoby odrosłej. Sposób jazdy nie powinien przekraczać indywidualnych możliwości
jeźdźca i konia.
8. Poruszanie się po szlaku jest dozwolone od świtu do zmroku.
9. Zjeżdżanie poza specjalnie oznakowany szlak dopuszcza się sytuacji wyższej
konieczności(ratowanie życia i zdrowia ludzi lub koni, alarmu o pożarze lasu,
omijania powstałych przeszkód).
10. Szlak konny może być okresowo zamknięty z powodu prowadzenia prac leśnych
lub innych ważnych względów. Będzie wówczas oznakowany odpowiednimi
tablicami.
11. W razie pojawienia się przeszkód lub innych uszkodzeń należy bezzwłocznie
powiadomić administrację leśną oraz powstrzymać się od dalszego użytkowania
szlaku.
12. Szlak miejscami przebiega po drogach publicznych, drogach leśnych
dopuszczonych do ruchu. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do
spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym.
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13. Wyznaczone są trzy trasy do jazdy konnej.
a) szlak zielony
b) szlak pomarańczowy
c) szlak niebieski
14. Szlaki konne oznakowane są trzema kolorami wg. poniższych oznaczeń:
n
znak podstawowy przebiegu szlaku

znak początku i końca szlaku

znaki zmiany kierunku szlaku

15. Osoby korzystające ze szlaku konnego zobowiązane są do podporządkowania się
poleceniom pracowników Służby Leśnej.
16. Każda osoba, która zauważy ogień w lesie ma obowiązek niezwłocznego
poinformowania najbliższego leśniczego lub Straż Pożarną.
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