
Regulamin korzystania ze "ZŁOTYCH ŚCIEŻEK" jako ścieżek dla rowerów górskich na 

terenie Góry Parkowej w Głuchołazach 

 

§ 1. Regulamin ścieżek dla rowerów górskich, zwanych dalej „Złotymi Ścieżkami”, określa zasady 

i tryb korzystania z obiektu i jego urządzeń oraz terenu, na którym są one zlokalizowane, tj. na terenie 

Góry Parkowej w Głuchołazach przy ul. gen. Andersa w Głuchołazach. 

 

§ 2. Każdy korzystający z wyznaczonych ścieżek rowerowych zobowiązany jest do przestrzegania 

niniejszego regulaminu. 

 

§ 3. Korzystanie ze ścieżek przez osoby poniżej 18-tego roku życia odbywa się tylko i wyłącznie za 

zgodą rodziców lub opiekunów. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem. 

 

§ 4. "Złote Ścieżki" są to ścieżki zjazdowe - jednokierunkowe typu SINGLETRACK, o różnym 

stopniu zaawansowania, na której można poruszać się wyłącznie po wyznaczonej ścieżce rowerem 

górskim, zgodnie z jej kierunkiem. Na przedmiotowych ścieżkach obowiązuje zakaz poruszania się 

pieszych. 

 

§ 5. W skład „Złotych Ścieżek” wchodzą trasy oznaczone kolorami o różnych stopniach trudności, 

tzw.: 

1) ZIELONA – przeznaczona dla rowerzystów amatorów, 

2) NIEBIESKA – przeznaczona dla rowerzystów średnio – zaawansowanych, 

3) CZERWONA – przeznaczona dla rowerzystów o dużym doświadczeniu i umiejętnościach, 

4) CZARNA - przeznaczona dla rowerzystów o bardzo dużym doświadczeniu i umiejętnościach. 

 

§ 6. Na terenie „Złotych Ścieżek” obowiązuje następujące oznakowanie tras: 

1) ! – element o umiarkowanym stopniu trudności 

2) !! – element trudny 

3) !!! – element bardzo trudny 

4) !!!! – element niebezpieczny 

5) II – stromy zjazd 

6) III – bardzo stromy zjazd 

7) H – mostek 

8) Ο – miejsce zatrzymania 

9) ▼ – ustąp pierwszeństwa 

10) X – skrzyżowanie z drogą leśną lub ze szlakiem turystycznym pieszym. 

 

§ 7. W trakcie jazdy obowiązuje zakaz zatrzymywania się, z wyjątkiem miejsc do tego 

wyznaczonych. 

 

§ 8. Każdy użytkownik korzysta ze ścieżek na własną odpowiedzialność i ryzyko! 

 

§ 9. Podczas jazdy należy używać kasku rowerowego i niezbędnych ochraniaczy. 

 

§ 10. Osoby korzystające ze ścieżek rowerowych zobowiązane są do przestrzegania przepisów 

dotyczących przebywania i korzystania z terenów leśnych. 

 

§ 11. "Złote Ścieżki" dostępne są w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku 

kalendarzowego. W okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku kalendarzowego- NIECZYNNE! 

§ 12. "Złote Ścieżki" są trasami ogólnodostępnymi i nieodpłatnymi. 

 

§ 13. Właściciel "Złotych Ścieżek" może wyrazić zgodę na ich wykorzystanie w sposób komercyjny 

(w szczególności organizacja zawodów lub imprez sportowych). W takim przypadku, za zgodą 



właściciela „Złotych Ścieżek", zasady określone w § 4 i § 11 niniejszego regulaminu mogą zostać 

wyłączone w całości lub w części na czas wykorzystania "Złotych Ścieżek" w sposób komercyjny. 

 

§ 14.  Właścicielem "Złotych Ścieżek" jest Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy. 

 

§ 15. Korzystanie ze "Złotych Ścieżek" jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

regulaminu. 

 


