Regulamin ścieżki dydaktyczno-turystycznej „Ogród Izery Trzech Żywiołów”
przy Nadleśnictwie Świeradów
1. Ścieżka dydaktyczno-turystyczna Nadleśnictwa Świeradów przeznaczona jest
do rekreacji i wypoczynku turystów, jak również pełni funkcję edukacyjną.
2. Właścicielem urządzeń na terenie ścieżki jest Nadleśnictwo Świeradów.
3. Zabrania

się

niszczenia,

uszkadzania,

dewastowania

lub

utrudniania

korzystania z urządzeń znajdujących się na ścieżce.
4. Organizatorem ewentualnej turystyki pieszej na niniejszej ścieżce, jak również
na terenie Nadleśnictwa Świeradów nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne
wypadki na szlaku pieszym odpowiada organizator. Uczestnicy biorą udział
w wycieczce na własną odpowiedzialność.
5. Na teranie należy się poruszać tylko wyznaczonymi ścieżkami. Nie wolno
wchodzić na model torfowiska, ani zrywać roślin z kolokacji.
6. Ścieżka

nie

posiada

specjalnych

przystosowań

zwiększających

bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność.
7. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze ścieżki na własną odpowiedzialność,
a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.
8. Poruszanie się po ścieżce jest dozwolone w godzinach 7:00-19:00. W okresie
od 15 kwietnia do 15 października.
9. Zarówno poszczególne odcinki ścieżki, jak i cała ścieżka mogą być okresowo
zamykane z powodu prowadzenia prac remontowych. Będą one wówczas
oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU lub w inny czytelny sposób. Naruszenie
tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów
prawa.
10. Należy pamiętać, że na ścieżce mogą pojawić się przeszkody w postaci śliskiej
nawierzchni, uszkodzenia podestu, lub inne uszkodzenia spowodowane
warunkami atmosferycznymi.
11. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie ścieżki.
12. Na terenie ścieżki obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem.
13. Za niezastosowanie się do zapisów punktów niniejszego regulaminu zostanie
nałożona na turystę grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną.

14. Korzystający z urządzeń stanowiących własność Nadleśnictwa Świeradów
zobowiązany jest do pozostawienia po sobie ładu i porządku. Wszelkie odpady
wytworzone w czasie korzystania ze ścieżki należy zabrać ze sobą.
15. Nadleśnictwo Świeradów nie ponosi odpowiedzialności za:
•

wypadki powstałe na terenie ścieżki,

•

zgubione rzeczy osobiste i wartościowe.

16. Przebywający na terenie szlaku mają obowiązek stosować się do poleceń
pracowników administracji leśnej, które mają prawo wyprosić korzystających
w przypadku stwierdzenia nie przestrzegania przez nich niniejszego
Regulaminu.
17. W sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania obiektu należy
zwracać się do Nadleśniczego Nadleśnictwa Świeradów na podane dane
kontaktowe:
PGL LP Nadleśnictwo Świeradów ul. 11 Listopada 1, 59-850 Świeradów-Zdrój
Tel.: 75 78 16 333

Fax.: 75 78 16 633

18. Telefony alarmowe:
997 Policja, 998 Straż Pożarna, 999 Pogotowie Ratunkowe
112 Numer Alarmowy

