REGULAMIN
KORZYSTANIA Z DŁUGODYSTANSOWEGO SZLAKU KONNEGO
IM. MARION DÖNHOFF W NADLEŚNICTWIE JEDWABNO

1. Szlak konny przebiegający przez tereny Nadleśnictw: Nowe Ramuki, Olsztyn, Jedwabno,
Wielbark, Szczytno, Korpele, Spychowo, Strzałowo, Maskulińskie, Giżycko, Borki
przeznaczony jest do turystycznego, rekreacyjnego i szkoleniowego użytkowania koni
wierzchowych.
2. Przed skorzystaniem ze szlaku konnego, każdy użytkownik zobowiązany jest do
zapoznania się z niniejszym regulaminem.
3. Jazda konna jest dopuszczona jedynie po drogach, ścieżkach i placach ku temu
przeznaczonych – zgodnie z wyznaczonym szlakiem. Na odcinakach szlaku
przebiegających drogami publicznymi obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym.
4. Szlak jest oznakowany w terenie zgodnie z księgą znakarską PTTK.
5. Szlak ma charakter crossowy (terenowy) i nie posiada specjalnych przystosowań
zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną
ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym odcinkiem. Indywidualna
turystyka konna na szlaku uprawiana jest na własną odpowiedzialność i ryzyko jego
użytkowników. Za bezpieczeństwo zorganizowanej grupy turystów konnych oraz
ewentualne wypadki i zdarzenia losowe odpowiada Organizator prowadzący grupę.
Organizatorem turystyki konnej na terenie Nadleśnictw nie są Lasy Państwowe.
6. Każdy dorosły użytkownik korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność. Osoby
poniżej 18 roku życia mogą się poruszać po szlaku tylko w obecności pełnoletniego
opiekuna. Sposób jazdy nie powinien przekraczać indywidualnych możliwości jeźdźca
i konia.
7. Poruszanie się po szlaku powinno odbywać się od świtu do zmroku.
8. Zjeżdżanie poza szlak dopuszcza się jedynie w sytuacji wyższej konieczności (ratowania
życia i zdrowia ludzi lub koni, alarmu o pożarze lasu, ominięcia powstałych przeszkód).
9. 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. Zamykający oznaczy objazd.
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10. Należy pamiętać, że na szlaku mogą pojawić się przeszkody powstałe w

sposób

naturalny, bez wiedzy administracji leśnej jak np. złomy, wywroty, konary złamane
okiścią, drzewa ścięte przez bobry.
11. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie ma obowiązek niezwłocznego
poinformowania Nadleśnictwa pod numerem telefonu 602355193 lub Straży Pożarnej
pod numerem telefonu 998 lub 112.
12. Popas, biwakowanie i palenie ognisk może odbywać się w miejscach do tego
przeznaczonych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Nadleśnictwem.
13. Obowiązek uprzątnięcia miejsc popasu, biwakowania spoczywa na Organizatorze
w przypadku grup zorganizowanych, na jeźdźcy w przypadku turystyki indywidualnej.
14. Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników. Aby nie
uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne,
kulturowe i zasady współżycia społecznego przyjęte w Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Jedwabno

