Załącznik nr 5

Regulamin korzystania ze szlaków konnych na terenie Nadleśnictwa Babki
1. Leśny szlak konny Nadleśnictwa Babki przeznaczony jest do turystycznego
i rekreacyjnego użytkowania koni wierzchowych, a tam gdzie jest to możliwe
także zaprzęgów konnych.
2. Nadleśnictwo Babki nie jest organizatorem turystyki konnej na swoim terenie.
Za wszelkie wypadki powstałe na trasie konnej odpowiada osoba użytkująca
szlak.
3. Szlak służy wyłącznie do turystycznego i rekreacyjnego wykorzystania. W celu
organizacji imprezy o charakterze masowym lub wyczynowym związanej
z końmi należy uzyskać zgodę Nadleśniczego.
4. Jazda konna powinna odbywać się tylko po ścieżkach wyznaczonych. Zaleca
się poruszanie środkiem szlaku.
5. Oznakowania szlaku konnego stanowi emblemat czarnego konia na białym tle.
6. Terenowy charakter wyznaczonego szlaku nakłada na użytkowników
zachowania szczególnej ostrożności podczas przejazdów, a w szczególności
przy zbliżaniu się do skrzyżowania z inną drogą/szlakiem rowerowym/szlakiem
pieszym.
7. Każdy użytkownik korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność. Dzieci
i młodzież poniżej 18 roku życia mogą korzystać ze szlaku wyłącznie pod
opieką osoby dorosłej.
8. Zjeżdżanie poza wyznaczony szlak dopuszcza się jedynie w wyjątkowych
sytuacjach (ominięcie przeszkody, ratowanie zdrowia lub życia jeźdźca lub
konia, pożar lasu itp.).
9. Fragmenty szlaków mogą być czasowo zamykane, z powodu prowadzenia prac
leśnych lub innych ważnych powodów. Będą wówczas odpowiednio
oznakowane tablicą ZAKAZ WSTĘPU.
10. Na szlaku mogą pojawić się przeszkody powstałe z przyczyn naturalnych, bez
wiedzy nadleśnictwa (np. złomy, wywroty, złamane konary, gałęzie).
11. W przypadku spotkania na szlaku pojazdu kołowego, obowiązują przepisy
ruchu drogowego.
12. Biwakowanie i rozpalanie ognisk, może odbywać się tylko w miejscach do tego
wyznaczonych.
13. Każdy kto zauważy pożar w lesie, jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić pożar
na nr alarmowy 112 lub 998.
14. Każdy użytkownik szlaków konnych w Nadleśnictwie Babki zobowiązany jest do
bezwzględnego stosowania zapisów niniejszego regulaminu.
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