Regulamin korzystania ze szlaków rowerowych
na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje
1. Nadleśnictwo Międzyzdroje nie jest organizatorem turystyki rowerowej na udostępnionych
szlakach rowerowych. Za wszelkie wypadki powstałe na szlakach rowerowych odpowiada
organizator turystyki oraz indywidualne osoby z niego korzystające.
2. Szlaki rowerowe mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań
zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność,
zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanymi odcinkami szlaków.
3. Każdy użytkownik korzysta ze szlaków na własną odpowiedzialność. Dzieci i młodzież
poniżej 18 roku życia mogą korzystać ze szlaków wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
4. Podczas wymijania i/lub omijania innych użytkowników szlaków obowiązuje ruch
prawostronny.
5. Poruszanie się po szlakach rowerowych jest dozwolone od świtu do zmroku.
6. Na szlakach rowerowych mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny bez
wiedzy organizatora turystyki, np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte
przez bobry. O ich istnieniu prosimy poinformować zarządcę terenu – Nadleśnictwo
Międzyzdroje (nr. tel. 91 328 00 57 lub miedzyzdroje@szczecin.lasy.gov.pl).
7. Korzystanie z urządzeń zlokalizowanych wzdłuż szlaków rowerowych odbywa się
wyłącznie na ryzyko uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody osobowe lub rzeczowe powstałe wskutek nieprawidłowego ich użytkowania.
8. Poszczególne odcinki szlaków mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac
leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ
WSTĘPU, czerwoną chorągiewką lub w inny czytelny sposób.
9. Osoby korzystające ze szlaków zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom
pracowników Służby Leśnej.
10. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego
poinformowania o tym nadleśnictwo lub straż pożarną.
11. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko
w miejscach do tego przeznaczonych i oznaczonych.
12. Na organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym należy uzyskać zgodę
nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyzdroje. Organizator musi wówczas poinformować
Nadleśnictwo Międzyzdroje o terminie i miejscu (stosownym regulaminem) planowanych
rajdów, wycieczek, imprez grupowych itp., nie później niż 30 dni przed ich planowaną
organizacją. Na organizatorze spoczywa obowiązek sprzątania miejsca imprezy w jej
trakcie i po jej zakończeniu.
13. Nadleśnictwo Międzyzdroje nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
rzeczowe lub osobowe powstałe w trakcie korzystania ze szlaków rowerowych.
14. Rozpoczęcie korzystania ze szlaków rowerowych uważa się za akceptację niniejszego
regulaminu w całości przez użytkownika.
Zauważyłeś pożar – Alarmuj !!! -– 112.
Straż Pożarna – 998.
Numer telefonu do Nadleśnictwa – 91 328 00 57.

