Regulamin korzystania ze szlaków edukacyjno-turystycznych oraz innych terenów leśnych
Nadleśnictwa Jedwabno
1. Na terenie Nadleśnictwa Jedwabno funkcjonują liniowe obiekty edukacyjnoturystyczne, takie jak: ścieżka dydaktyczna „Dłużek” i „Łajs”, trasy rowerowe i konne.
2. Na terenie wyżej wymienionych obiektów oraz na innych obszarach leśnych zabrania
się:
a)zanieczyszczania gleby i wód,
b)zaśmiecania,
c)rozkopywania gruntu,
d)niszczenia grzybów oraz grzybni,
e)niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin,
f)niszczenia obiektów i urządzeń turystycznych oraz znaków i tablic,
g)rozgarniania i zbierania ściółki,
h)wypasu zwierząt,
i)biwakowania,
j)wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk, gniazd, nor i mrowisk,
k)płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,
l)puszczania psów luzem,
m)hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych,
n)rozniecania ognia, korzystania z otwartego płomienia,
o)wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych
3. Nadleśnictwo Jedwabno nie ponosi odpowiedzialności za doznane urazy, kontuzje,
innego rodzaju szkody na ciele oraz utratę życia i mienia osób przebywających na
terenach leśnych, w tym szlakach edukacyjnych i turystycznych. Dotyczy to
w szczególności zdarzeń spowodowanych:
a)przewracaniem się drzew i opadaniem ich konarów pod wpływem wiatru i śniegu
lub wskutek naturalnego obumarcia,
b)nierównościami terenu,
c)przez dzikie zwierzęta,
d)pożarami terenów leśnych i nieleśnych oraz obiektów,
e)innych niewymienionych w pkt. 3a-3d, a powstałych w wyniku przypadku, siły
wyższej i klęsk żywiołowych.
4. W przypadku wycieczek, spotkań, imprez, organizowanych na obszarach leśnych,
w tym również podczas korzystania z obiektów edukacyjno-turystycznych
Nadleśnictwa Jedwabno, to opiekun grupy (organizator) ponosi odpowiedzialność za:
a)bezpieczeństwo uczestników przebywających na wyżej wymienionym terenie,
b)zapoznanie uczestników z ewentualnymi zagrożeniami,
c)skuteczną opiekę uczestników,
d)zapewnienie środków do udzielenia pierwszej pomocy.

5. Organizatorem turystyki na terenie Nadleśnictwa Jedwabno nie są Lasy Państwowe.
Ryzyko związane z korzystaniem z terenów leśnych ponosi jego uczestnik
lub organizator.
6. Każdy użytkownik dorosły korzysta z terenów leśnych na własną odpowiedzialność,
a dzieci na odpowiedzialność opiekuna.
7. Szlaki leśne mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań
zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też korzystając z nich należy zachować
szczególną ostrożność.
8. Poszczególne odcinki szlaków mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia
prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznakowane tablicami
„zakaz wstępu” lub w inny czytelny sposób. Zamykający oznaczy objazd.
9. W czasie wichur zabrania się przebywania na terenach leśnych Nadleśnictwa
Jedwabno.
10. W przypadkach wymagających zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, nadleśniczy może
wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu.
11. Nadleśnictwo Jedwabno nie ponosi odpowiedzialności za oznakowanie szlaków
turystycznych znajdujących się na terenie zarządzanym przez nadleśnictwo,
a wyznaczonych przez inne podmioty.
12. Każda osoba korzystająca z terenów leśnych Nadleśnictwa Jedwabno, w tym szlaków
edukacyjno-turystycznych, wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu i zobowiązuje
się do przestrzegania jego postanowień.
13. Uwagi dotyczące wszelkich zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo
użytkowników, prosimy bezzwłocznie zgłaszać: nr tel. (89)6213005 lub
e-mail: jedwabno@olsztyn.lasy.gov.pl.
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