Regulamin korzystania z oznakowanych ścieżek
rowerowych na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie
Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników.
Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają
normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego przyjęte
w Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Rowerzysta użytkujący oznakowane turystyczne ścieżki rowerowe na terenie
zarządzanym przez Nadleśnictwo Oborniki Śląskie podlega ogólnym zasadom
korzystania z dróg publicznych zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym.
2. Każda osoba korzystająca ze ścieżek rowerowych wyraża zgodę na
postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego
postanowień.
3. Turystyka rowerowa uprawiana jest na własną odpowiedzialność i ryzyko
rowerzystów. Organizatorem turystyki rowerowej na terenie Nadleśnictwa
Oborniki Śląskie nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na ścieżce
rowerowej odpowiada organizator.
4. Administrator szlaków rowerowych oraz zarządca dróg nie ponosi
odpowiedzialności za bezpieczeństwo rowerzystów i ewentualne szkody
powstałe podczas uprawiania turystyki rowerowej.
5. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność,
a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.
6. Na drogach leśnych zarządzanych są przez Nadleśnictwo Oborniki Śląskie,
przez które przebiegają ścieżki rowerowe, obowiązują ogólne zasady ruchu
drogowego.
7. Rowerzysta na drogach leśnych powinien zachować szczególną uwagę
podczas przejeżdżania przez krzyżujące się szlaki piesze bądź ścieżki konne.
8. Zarówno poszczególne odcinki, jak i cała ścieżka rowerowa, mogą być
okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych
względów, np. uszkodzeń drzewostanów powodujących zagrożenie dla osób w
nich przebywających lub zagrożenia pożarowego. Będą one wówczas
oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU lub w inny czytelny sposób. Informacja
o okresowym zakazie wstępu do lasu z przyczyn innych niż prowadzenie prac
leśnych będzie publikowana na stronie internetowej Nadleśnictwa Oborniki
Śląskie. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością
zakreśloną treścią przepisów prawa.
9. Na odcinkach ścieżek rowerowych, które są jednocześnie oznakowane jako
szlaki piesze lub ścieżki konne, rowerzysta ma obowiązek zachować
szczególną ostrożność.
10. Technika i prędkość jazdy muszą być odpowiednie w stosunku do warunków
terenowych i atmosferycznych. Szybkość jazdy powinna być dostosowana do
ruchu pojazdów i ruchu pieszych.
11. Gdy rowerzyście towarzyszy pies, powinien on być prowadzony na smyczy.
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Turystów korzystających z dróg leśnych obowiązuje przestrzeganie przepisów:
ustawy o lasach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych, ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Szlabany poprzeczne
ustawione na drogach leśnych nie stanowią zakazu wjazdu rowerem do lasu chyba, że przy szlabanie znajduje się tablica informująca o czasowym
zamknięciu odcinka drogi.
Na ścieżce rowerowej mogą pojawić się przeszkody powstałe
w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty,
konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju
zdarzenia, które zagrażają ruchowi rowerowemu, winny być w miarę możliwości
zgłaszane do Nadleśnictwa Oborniki Śląskie tel. 71 310 57 61.
Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego
poinformowania Nadleśnictwa Oborniki Śląskie tel. 71 310 57 61 lub Straży
Pożarnej tel. 998.
Wszelkie imprezy sportowe oraz o charakterze masowym wymagają uzgodnień
z Nadleśniczym Nadleśnictwa Oborniki Śląskie.
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