Regulamin korzystania z trasy rowerowej nr 14
1. Administratorem trasy rowerowej jest Miasto Szklarska Poręba.
2. Wszystkie obiekty na trasie dostępne są bezpłatnie.
3. Z obiektów nie możesz korzystać będąc pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
4. Po trasie poruszasz się na własną odpowiedzialność.
5. Trasa przeznaczona jest dla ruchu rowerowego.
6. Uważaj na innych użytkowników trasy!
7. Zachowaj ostrożność na skrzyżowaniach z drogami i szlakami turystycznymi; pamiętaj o przepisach
ruchu drogowego.
8. Zwracaj uwagę na oznakowanie trasy; poruszaj się zgodnie jednokierunkowym ruchem.
9. Pamiętaj, aby:
a. przed wyruszeniem w trasę skontrolować stan techniczny roweru;
b. zawsze jechać w kasku ochronnym na głowie;
c. nie blokować kół podczas hamowania;
d. dostosować prędkość do panujących warunków na trasie;
e. informować wolniejszych rowerzystów, że się zbliżasz;
f. zatrzymywać się tylko w miejscach z daleka widocznych; jeżeli stoisz — zejść z trasy, by nie
przeszkadzać innymi użytkownikom;
g. jadąc w grupie utrzymywać bezpieczny dystans od innych rowerzystów tak, by mieć wystarczająco dużo czasu na reakcję — pamiętaj o tym w szczególności na zjazdach;
h. zachować ostrożność przejeżdżając po mokrej lub niestabilnej nawierzchni, zwłaszcza na kładkach i innych elementach drewnianych;
i. jechać wolniej jeśli jeżeli wcześniej nie jeździłeś po trasie — by zapoznać się z wymagającymi
odcinkami.
10. Zwracaj uwagę na innych ludzi — w razie wypadku udziel pomocy potrzebującym.
11. Zabieraj ze sobą telefon komórkowy, w którym masz zapisany numer alarmowy do GOPR (985 lub
601 100 300).
12. Nie zostawiaj śmieci na trasie!
13. Nie niszcz przyrody otaczającej trasę!
14. Trasa przebiega przez obszary gospodarki leśnej, a na drogach odbywa się okresowy ruch pojazdów
mechanicznych służb leśnych i pracowników leśnych prowadzących roboty leśne, w tym ścinkę drzew i
wywóz drewna; nie utrudniaj tych zadań i bądź uważny.
15. Wszelkiego rodzaju zawody sportowe i wydarzenia kulturalne w obrębie trasy mogą odbywać się jedynie na mocy uzgodnień z Miastem Szklarska Poręba oraz Nadleśnictwem Szklarska Poręba.
16. Korzystanie z tras jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
Miasto Szklarska Poręba

