Nadleśnictwo Siedlce
________________________
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZLAKU KONNEGO
1. Szlak konny wyznaczony na drogach leśnych znajdujących się w zarządzie
Nadleśnictwa

Siedlce

przeznaczony

jest

do

jazdy

konnej o

charakterze

turystycznym, rekreacyjnym i szkoleniowym.
2. Przebieg trasy, o której mowa w pkt. 1 zaznaczono na mapie, stanowiącej załącznik
nr 1 do Zarządzenia nr 20/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Siedlce z dnia
18.05.2017 r. w sprawie wyznaczenia dróg leśnych, dopuszczonych do jazdy konnej.
3. Przed wjazdem na szlak konny, każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania
się z niniejszym regulaminem.
4. Drogi leśne udostępnione do jazdy konnej zostały oznakowane farbą zgodnie z
księgą znakarską PTTK.
5. Szlak ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających
bezpieczeństwo (trudny teren leśny, nierówna nawierzchnia dróg, możliwość
kontaktu z innymi użytkownikami lasów itp.), dlatego też należy zachować na nim
szczególną ostrożność. Indywidualna turystyka konna na szlaku uprawiana jest na
własną odpowiedzialność i ryzyko jego użytkowników. Za bezpieczeństwo
zorganizowanej

grupy

turystów

konnych

odpowiada

prowadzący

grupę.

Organizatorem turystyki konnej na terenie Nadleśnictwa Siedlce nie są Lasy
Państwowe. Za ewentualne wypadki i zdarzenia losowe odpowiada Organizator.
6. Jeźdźcy korzystający ze szlaku powinni zachować szczególną ostrożność, gdyż
kompleks

leśny

w uroczysku

Sekuła

jest

wykorzystywany

przez lokalne

społeczeństwo w celach rekreacyjnych. Korzystanie ze szlaku powinno odbywać się
z poszanowaniem wszystkich jego użytkowników oraz osób wykorzystujących
rekreacyjnie ten kompleks leśny.
7. Na organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym Organizator
imprezy musi uzyskać zgodę Nadleśniczego Nadleśnictwa Siedlce (zgodnie z art. 29
ust 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 z późn.
zm.).
8. Nadleśnictwo Siedlce ma prawo odwołania rajdu (imprezy na szlaku konnym), o czym
zawiadamia organizatora rajdu (imprezy).
9. Nadleśnictwo Siedlce w przypadku odwołania rajdu (imprezy) zaproponuje (w
uzgodnieniu z organizatorem) alternatywny termin na organizację przedsięwzięcia, o
którym mowa powyżej.
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10. Jazda konna dopuszczona jest jedynie po wyznaczonych do niej drogach.
11. Zjeżdżanie poza specjalnie oznakowany szlak dopuszcza się w sytuacji wyższej
konieczności (ratowania życia i zdrowia ludzi lub koni, alarmu o pożarze lasu,
omijania powstałych przeszkód). Niedopuszczalne jest poruszanie się konno poza
drogami do tego celu wyznaczonymi.
12. Poruszanie się konno po wyznaczonych drogach dopuszczone jest od świtu do
zmroku.
13. Organizator turystyki, przez którego rozumie się podmiot organizujący imprezę
o której mowa w pkt. 7 zobowiązany jest do:
a) pozyskiwania od Nadleśnictwa informacji o czynnościach utrudniających i/lub
uniemożliwiających korzystanie z całego szlaku lub jego części, m.in. o prowadzonej
ścince i wywozie drewna, remoncie dróg, polowaniach zbiorowych, wprowadzeniu
zakazu wstępu do lasu.
b) pisemnego informowania Nadleśnictwa o terminie i miejscu planowanych rajdów,
wycieczek, imprez grupowych itp. nie później niż 14 dni przed ich organizacją.
c) bieżącego sprzątania szlaku po imprezach, o których mowa w pkt. 7.
14.

Każdy dorosły użytkownik korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność. Osoby
poniżej 18 roku życia mogą się poruszać po szlaku tylko w obecności osoby
dorosłej.

15.

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. Szlak może być
wówczas okresowo niedostępny.

16.

W razie pojawienia się przeszkód lub innych uszkodzeń na wyznaczonym szlaku
należy bezzwłocznie powiadomić administrację leśną oraz powstrzymać się od
dalszego użytkowania szlaku.

17.

Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi
obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym.

18.

Każdy użytkownik szlaku powinien pozostawić po sobie ład i porządek.
Niedopuszczalnym jest pozostawianie zanieczyszczeń (odchody końskie, śmieci).
Zabrania się samowolnego wprowadzania oznakowania szlaków konnych, bez
konsultacji i zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Siedlce.
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19.

Niestosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu będzie
skutkować nakładaniem na użytkownika konia grzywny w wysokości ustalonej
przez administrację leśną.

20.

Każda osoba, która zauważy ogień w lesie ma obowiązek niezwłocznego
poinformowania najbliższego leśniczego lub Straż Pożarną.
Telefony:
Straż Pożarna – 998
Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny - (25) 632 32 17
Nadleśnictwo Siedlce – (25) 632 84 31
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