Regulamin dla zwiedzających, korzystających ze szlaku przyrodniczego „Góra
Dębowa”
Szlak przyrodniczy „Góra Dębowa” na odcinku 1100 m przebiega przez rezerwat
przyrody „Góra Dębowa”, w którym całość przyrody ożywionej i nieożywionej jest
chroniona. Biorąc to pod uwagę niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze
szlaku w oparciu o wybrane przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody określające zasady zachowania się zwiedzających w rezerwacie przyrody.
1. Szlak przyrodniczy „Góra Dębowa” przeznaczony jest dla użytkowników
pieszych w celach turystycznych, rekreacyjnych, edukacyjnych.
2. Korzystanie ze szlaku przyrodniczego jest jednoznaczne z zapoznaniem i
zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
3. Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających i ochronę przyrody poruszanie
się po szlaku dozwolone jest wyłącznie od świtu do zmierzchu, podczas
sprzyjających warunków atmosferycznych, nie stanowiących zagrożenia dla
zdrowia i życia.
4. Wejście na teren rezerwatu jest bezpłatne. Zwiedzanie może odbywać się bez
przewodnika.
5. Korzystanie ze szlaku przyrodniczego przez dzieci i młodzież do 18-go roku
życia jest możliwe tylko pod opieką osoby dorosłej, która ponosi pełną
odpowiedzialność za nich.
6. Na odcinku biegnącym przez rezerwat nie wolno zbaczać z wyznaczonego
szlaku z wyjątkiem udzielania pomocy innym użytkownikom szlaku.
7. Korzystając ze szlaku należy przestrzegać następujących
Zasad:
- przestrzegania bezpieczeństwa, (Nadleśnictwo Dwukoły nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieostrożnością korzystającego
oraz niewłaściwym użytkowaniem infrastruktury turystycznej),
- przestrzegania zgodnego współżycia wszystkich uczestników korzystających
ze szlaku,
Zakazów:
- zakłócania ciszy, płoszenia, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,
niszczenia gniazd, nor i legowisk, zbierania poroży, zbierania dziko
występujących roślin i grzybów oraz ich części, niszczenia drzew i krzewów,
(zbieranie grzybów i jagód na własny użytek dozwolone jest wyłącznie poza
terenem rezerwatu przyrody),
- zaśmiecanie terenu, pozostawiania resztek pożywienia i opakowań,
zanieczyszczania powietrza i gleby,
- na terenie rezerwatu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych,
innych używek, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia,
- wprowadzania psów na teren rezerwatu (na terenach leśnych poza
rezerwatem musi być prowadzony na smyczy).
8. Podczas korzystania ze szlaku odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku
lub, w przypadku grup zorganizowanych, na kierowniku/opiekunie grupy.

9. Zawody sportowe, imprezy o charakterze masowym, wyczynowym mogą być
organizowane wyłącznie poza terenem rezerwatu. Na ich organizację
organizator musi uzyskać zgodę Nadleśniczego Nadleśnictwa Dwukoły.
10. 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.
11. Użytkownik zobowiązany jest do pozyskiwania w biurze nadleśnictwa
informacji o czynnościach utrudniających lub uniemożliwiających korzystanie z
całego szlaku lub jego części m. in. o prowadzonej ścince i wywozie drewna,
remoncie dróg, polowaniach zbiorowych, wprowadzaniu zakazu wstępu do
lasu.
12. Wszelkie zauważone nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń, zagrożenia
mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników należy zgłaszać do
Nadleśnictwa Dwukoły tel. +48 23 654 10 84.
13. Każda osoba, która zauważy ogień w lesie ma obowiązek niezwłocznego
poinformowania Nadleśnictwo lub straż pożarną.
14. Uprawnionymi do kontroli osób w zakresie przestrzegania przepisów
niniejszego regulaminu oraz do nakładania mandatów karnych są pracownicy
Służby Leśnej.

