Nadleśnictwo Międzylesie
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIEŻEK PRZYRODNICZOEDUKACYJNYCH W NADLEŚNICTWIE MIĘDZYLESIE
1. Regulamin ścieżek przyrodniczo- edukacyjnych określa warunki korzystania ze ścieżek
przyrodniczo-edukacyjnych zarządzanych przez Nadleśnictwo Międzylesie.
2. Każda osoba korzystająca ze ścieżek wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Ścieżki są dostępne we wszystkie dni w roku, korzystanie z nich jest bezpłatne.
4. Ścieżki przeznaczone są dla ruchu pieszego i rowerowego.
5. Na ścieżkach zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu i innych środków
odurzających, a także palenie papierosów i innych wyrobów tytoniowych oraz
papierosów elektronicznych.
6. Zabrania się korzystania ze ścieżek w czasie niekorzystnych warunków
atmosferycznych, a w szczególności podczas silnego wiatru oraz burzy.
7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze ścieżki tylko pod opieką rodziców lub prawnych
opiekunów.
8. Każda z osób korzystających ze ścieżki, zobowiązana jest do podporządkowania się
poleceniom pracowników Służby Leśnej.
9. Osobom korzystającym ze ścieżki zabrania się na terenie ścieżki jak i terenie
przyległym :
• zaśmiecania terenu, wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na
śmieci znajdujących się na ścieżce;
• pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dojazdów
pożarowych;
• puszczania luzem zwierząt domowych;
• płoszenia zwierząt;
• niszczenia roślin, w tym drzew, krzewów i runa leśnego;
• rozstawiania namiotów;
• korzystania ze ścieżki w inny sposób niż zgodnie z jej przeznaczeniem.
10. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie ścieżki jak i
terenie przyległym .
11. Należy korzystać z wyposażenia ścieżek w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
Nadleśnictwo Międzylesie nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z
naruszenia zasad korzystania jak i ogólnych zasad bezpieczeństwa.
Wszelkie uwagi użytkowników o miejscach postoju pojazdów proszę zgłaszać miejscowemu
leśniczemu:
Leśnictwo Jodłów – 607 243 546 (dot. ścieżki „Trójmorski Wierch” )
Leśnictwo Różanka – 661 606 451 (dot. ścieżka przy Zamku Szczerba)
Leśnictwo Śnieżnik – 607 224 398 (dot. ścieżki edukacyjnej na terenie rezerwatu przyrody
„Wodospad Wilczki” w Międzygórzu)
Leśnictwo Jawornica – 607 224 397 (dot. ścieżki edukacyjnej Śnieżnickiego Parku
Narodowego” przebiegającej przez teren leśnictwa w kierunku Śnieżnika)
Straży leśnej Nadleśnictwa Międzylesie- 574 709 237
lub do biura Nadleśnictwa Międzylesie (tel.: 74 812 63 22).
Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe -999
Straż pożarna -998
Policja -997
Centrum Powiadamiania Ratunkowego -112
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