
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TRAS REKREACYJNYCH 

W OKOLICY RAKOWNI 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RAKOWNI 

 

1. Trasy rekreacyjne w okolicy Rakowni organizowane przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Rakowni, zobrazowane na załączonych mapach, to: 

a. wytyczona w terenie za pomocą wskaźników kierunkowych trasa do 
nordic walking / marszu / biegu / nart biegowych 

b. wytyczone w terenie za pomocą punktów kontrolnych trasy do 
orienteeringu 

2. Trasa do nordic walking / marszu / biegu ma długość 5,5 km, wiedzie ze 
świetlicy (ul. Dolna 2) na boisko (ul. Sowia) - lub w odwrotną stronę - po 
oznakowanych wskaźnikach kierunkowych 

3. Trasy do orienteeringu (różnej długości) w zależności od wybranego wariantu 
posiadają: 

a. start i metę na terenie świetlicy (ul. Dolna 2) 
b. start i metę na terenie boiska (ul. Sowia) 
c. start na terenie świetlicy, metę na terenie boiska - lub odwrotnie 

Trasy wiodą po ustawionych w terenie słupkach z biało-pomarańczowymi 
kwadratami i perforatorami do zaznaczania w kratkach mapy obecności na 
punkcie. Organizator pozostawia na starcie pewną - ograniczoną - ilość map 
do wykorzystania, w przypadku braku map należy wydrukować je we własnym 
zakresie lub ściągnąć w wersji elektronicznej z profilu FB Stowarzyszenia 
Przyjaciół Rakowni. 

4. Trasy rekreacyjne przeznaczone są do rekreacji, wypoczynku i dbania o 
zdrowie. 

5. Organizatorem tras na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w 
Murowanej Goślinie jest Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni, ul. Goślińska 56, 
62-095 Rakownia, opiekunem tras jest Maciej Gramacki tel. 604071488, do 
którego należy zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania tras. 

6. Trasy powstały za zgodą i we współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni 
oraz Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie. 

7. Uczestnicy użytkują trasy na własny koszt i własną odpowiedzialność - będąc 
świadomi swoich możliwości i swojego stanu zdrowia. Osoby niepełnoletnie 
mogą korzystać z tras na odpowiedzialność opiekuna ustawowego. 

8. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga 
uprzedniego uzyskania zgody Leśnego Zakładu Doświadczalnego w 



Murowanej Goślinie oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych 
przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie. 

9. Korzystanie z tras, szczególnie orienteeringowych, wyklucza poruszanie się 
m. in. po terenach prywatnych, ogrodzonych terenach leśnych, uprawach 
leśnych, powierzchniach doświadczalnych, terenach podczas prac leśnych. 

10.Trasy mają charakter terenowy i nie posiadają dodatkowej infrastruktury 
zwiększającej bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na niej 
szczególną ostrożność. Zaleca się ostrożność w dotykaniu / spożywaniu 
grzybów, roślin, owoców runa leśnego. W przypadku niepokojących objawów 
należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. 

11.Poruszanie się po trasach jest dozwolone od świtu do zmroku podczas 
sprzyjających warunków atmosferycznych, nie stanowiących zagrożenia dla 
uczestnika. Na trasie mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób 
naturalny, bez wiedzy organizatora tras i administracji leśnej, jak np. złomy, 
wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego 
rodzaju zdarzenia, które mogą zagrażać uczestnikom, powinny być w miarę 
możliwości zgłaszane (kontakt - pkt 5). 

12.Zarówno poszczególne trasy lub ich odcinki / punkty mogą być okresowo 
zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych, oprysków, polowań lub 
innych ważnych względów, np. pojawienia się chorób czy dzikich zwierząt. 
Będą one wówczas oznaczone tablicami “zakaz wstępu” lub w inny czytelny 
sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością 
określoną treścią przepisów prawa. 

13.Na odcinkach trasy, na których może dojść do spotkania z pojazdami 
kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego. 

14.Uczestnik korzystający z tras zobowiązany jest do zachowania porządku na 
terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w 
sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować 
płoszenie zwierząt. 

15.Niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu może 
skutkować nałożeniem na uczestnika grzywny w wysokości ustalonej przez 
administrację leśną, a ponadto uczestnik może zostać poproszony o 
opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego 
regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego 

16.Każdy uczestnik tras, który zauważył ogień w lesie, ma obowiązek 
niezwłocznego poinformowania Straży Pożarnej (telefon 998 lub 112). 

17.Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać 
tylko w miejscach do tego przeznaczonych (np. teren przed boiskiem, parking 
na terenie świetlicy, parking leśny u wylotu ul. Pliszki) , z zachowaniem 
szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z przestrzeganiem innych 
regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie 
pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów. 


