
REGULAMIN 
korzystania z rekreacyjnej trasy narciarstwa biegowego w Brennej Leśnicy

Każdy korzystający z wyznaczonej trasy biegowej zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu

I.Postanowienia ogólne.

§ 1. 
Trasa biegowa udostępniona jest do uprawiania narciarskiej rekreacji biegowej. Osoby korzystające z trasy biegowej poruszają się zgodnie z jej oznakowanym prze-
biegiem i kierunkiem. Zabrania się wjazdu na teren trasy biegowej pojazdami silnikowymi poza miejsca przeznaczone do ruchu pojazdów i ich postoju. Zakaz,  
o którym mowa powyżej, nie dotyczy m.in. 
 a) pracowników nadleśnictw, osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów Pań stwowych;
 b) pracowników zakładów usług leśnych świadczących usługi na rzecz nadleśnictw;
 c) osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie.
Osoba korzystająca z trasy biegowej winna uwzględnić w/w dopuszczalność ruchu pojazdów silnikowych.

§ 2. 
Osoby korzystające z trasy biegowej, zobowiązane są do stosowania się do znaków zakazu wstępu, w związku z prowadzonymi okresowo pracami leśnymi.

§ 3. 
Osoby korzystające z trasy biegowej, zobowiązane są podporządkować się poleceniom pracowników Służby Leśnej oraz innych służb mundurowych i ratowniczych, 
zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, zmierzającym do oddalenia lub ograniczenia tego zagrożenia.

§ 4. 
Osoby korzystające z trasy biegowej, zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących przebywania i korzystania z terenów leśnych, w szczególności  
w zakresie utrzymania porządku i estetyki oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 5. 
Wszelkie planowane imprezy sportowe i rekreacyjne, a w szczególności o charakterze masowym, wymagają uprzedniego uzgodnienia i pisemnej zgody Nadleśni-
czego Nadleśnictwa Ustroń.

II. Bezpieczeństwo korzystania

§ 6.
Osoby korzystające z trasy biegowej akceptują ryzyka związane z uprawianiem sportu i rekreacji biegowej na terenach leśnych, w szczególności związane  
z narażeniem zdrowia i życia. Małoletni, którzy nie ukończyli 18 – tego roku życia, mogą korzystać z trasy biegowej wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 7. 
Osoby korzystające z trasy biegowej winny brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na swoje bezpieczeństwo, w szczególności warunki atmos-
feryczne, stan nawierzchni, ukształtowanie terenu, ruch pojazdów i pieszych, prowadzone prace leśne oraz własny stan zdrowia i sprawność psychofizyczną.

§ 8. 
Osoba korzystająca z trasy biegowej powinna upewnić się przed biegiem lub marszem, że jest zdolna do wysiłku związanego z pokonaniem tras. Zaleca się zacho-
wanie stałej łączności telefonicznej w trakcie korzystania z trasy biegowej.

§ 9. 
Na terenie trasy biegowej obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków odurzających a także ćwiczenia na trasie pod wpływem 
alkoholu.

§ 10. 
Zarządca (Gmina Brenna) nie zapewnia szatni ani opieki nad rzeczami osobistymi osób korzystających z  trasy biegowej. Zarządca (Gmina Brenna) oraz Nadleśnic-
two Ustroń nie odpowiadają za rzeczy i sprzęt pozostawiony na trasie biegowej.

§ 11. 
Korzystanie z trasy biegowej w okresie, kiedy trasy pozostają zamknięte jest równoznaczne ze złamaniem postanowień regulaminu. Decyzja o zamknięciu tras musi 
pojawić się w formie komunikatu w miejscach widocznych dla użytkowników za wyjątkiem sytuacji nagłych, które uniemożliwiają umieszczenie komunikatu. Przez 
sytuacje nagłe rozumie się niespodziewane pogorszenie warunków atmosferycznych stwarzające zagrożenie użytkownikom. Informację o zamknięciu poszczegól-
nych tras Zarządca (Gmina Brenna) zobowiązana jest umieścić w miejscach widocznych dla użytkowników oraz na swojej stronie internetowej. 

§ 12. 
Osoba korzystająca z trasy biegowej winna stosować środki pozwalające na unikniecie urazów i kontuzji. Zaleca się, aby osoba korzystająca z trasy zawarła umowę 
ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadów i odpowiedzialności cywilnej, uwzględniającą uprawianie sportu i rekreacji biegowej.

§ 13. 
Gmina Brenna nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z trasy biegowej niezgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 14. 
Gmina Brenna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez osoby korzystające z trasy biegowej, w tym za zdarzenia, zderzenia  
i kolizje powstałe na terenie trasy biegowej.

Telefony alarmowe: 
112 – centrum powiadamiania ratunkowego
997 – policja 

Adres: 
43-438 Brenna Leśnica
ul. Malinka 

998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe


