Szanowni mieszkańcy i goście
Wykorzystując walory przyrodnicze i ukształtowanie terenu stworzono dodatkową atrakcję
dla wypoczynku i rekreacji w okresie zimowym. W ramach projektu „Na nartach biegowych
po gminie Głuchołazy” wytyczone zostały 2 turystyczne szlaki narciarstwa biegowego
o łącznej długości ok. 8km, z których jeden przebiega wzdłuż Białej Głuchołaskiej, drugi
prowadzi urokliwymi miejscami turystycznych wędrówek brzegiem Bystrego Potoku
w Pokrzywnej.
Dzięki dofinansowaniu ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach osi 4 Leader
dokonano oznakowania szlaków drogowskazami oraz tablicami informacyjnymi ze
wskazaniem ciekawych miejsc i atrakcji na szlakach lub w ich pobliżu. Poziom trudności
wytyczonych szlaków oraz ich przebieg przez urokliwe ścieżki leśne i nie mniej atrakcyjne
łąki i tereny podleśne sprawia, że są one doskonałą formą wypoczynku, rekreacji dla
amatorów oraz miłośników nie tylko narciarstwa biegowego ale i zimowych krajobrazów.
Naszym celem jest aby zimowy czas poświęcony na narciarskie zmagania kojarzył się
Państwu z dobrą zabawą i atrakcyjnym wypoczynkiem. Zachęcamy również do skorzystania
z oferty innych, wytyczonych turystycznych szlaków narciarstwa biegowego w rejonie Góry
Parkowej w Głuchołazach i Podlesia.
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złowiek od zawsze szukał sposobu transportu podczas zimy, sposobu na szybkie i
łatwe przemieszczanie się po śniegu. Powstanie nart wymuszały warunki klimatyczne
a ich wynalezienie służyło udogodnieniu życia codziennego. Najstarsze zachowane narty
znalezione w Szwecji miały 111 cm długości i konstrukcję zapobiegającą zapadaniu się w
śniegu. Bieg na nartach to jedna z najstarszych konkurencji sportów zimowych. Za kolebkę
narciarstwa uważa się Norwegię, gdzie w 1843 roku, w Tromso, rozegrano pierwszy
„cywilny" bieg narciarski na dystansie 5 km. Obecnie prawie każdy mieszkaniec krajów z
bogatymi tradycjami narciarskimi, takich jak Norwegia, Szwecja, Finlandia i Estonia,
używał, bądź regularnie używa nart biegowych.
Biegi masowe, otwarte dla wszystkich zapoczątkowano w latach 70, najstarszym jest
organizowany od 1922r. bieg Wazów. Rosnącą popularność narciarstwa biegowego
potwierdza fakt powstania w 1981r. światowej organizacji biegów masowych Worldloppet.
Obecnie obejmuje ona 14 największych biegów masowych z Europy Środkowej,
Skandynawii, Ameryki Północnej, Japonii i Australii. W Polsce od blisko czterdziestu lat
organizowany jest Bieg Piastów w Jakuszycach, którego ostatnia edycja zgromadziła ponad
6 tysięcy uczestników z kraju i zagranicy.

D

o Polski zorganizowane narciarstwo biegowe dotarło na przełomie XIX i XX wieku w.
W szerzeniu tego sportu największe zasługi mają Józef Schnaider w Karpatach
Wschodnich i Stanisław Barabasz w Tatrach. Pierwsze zawody narciarskie odbyły się w
Sławsku w sezonie 1907/1908 a w 1919 r. powstał Polski Związek Narciarski.
Biegi narciarskie wraz ze skokami narciarskimi oraz kombinacją norweską (połączenie
biegów i skoków) należą do rodziny sportów narciarstwa klasycznego. Pierwsze zawody w
biegach narciarskich (oraz w narciarstwie zjazdowym i skokach narciarskich) były
organizowane już w połowie XIX wieku. Narciarstwo biegowe nie musi kojarzyć się tylko z
ekstremalnym wysiłkiem. Turystyka narciarska to atrakcyjna forma rozrywki zimowej dla
każdego kto podczas narciarskich wędrówek obcuje z przyrodą, docenia uroki zimowego
krajobrazu oraz dba o dobre samopoczucie i kondycję.
Na terenie gminy Głuchołazy w 2006r. z inicjatywy miłośników narciarstwa biegowego
powstał przy PTTK O/Głuchołazy Klub Turystyki Narciarskiej. Popularyzacja narciarstwa
biegowego na poziomie amatorskim i rekreacyjnym oraz udział w biegach narciarskich,

jakimi są Bieg Gwarków i Bieg Piastów to tylko niewielki element działalności klubu,
którego członkowie bezpośrednio zaangażowani byli w wytyczenie i oznakowanie szlaków
narciarstwa biegowego na terenie gminy Głuchołazy.
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łuchołaski Klub Turystyki Narciarskiej zrzeszający
miłośników narciarstwa biegowego w swoich
działaniach zmierza do integracji środowiska
narciarskiego z terenu Gminy Głuchołazy oraz
popularyzacji sportów narciarskich wśród dzieci
i młodzieży.

Początek szlaku za Stadionem Miejskim w Głuchołazach, następnie lewym brzegiem Białej
Głuchołaskiej do Rudawy. Trasa jest płaska, a przebiec ją można zarówno od strony
Głuchołaz, jak też od strony Nysy. Dojeżdżając drogą wojewódzką Nysa-Głuchołazy na
wysokości Bodzanowa skręt na drogę dojazdową do Fabryki Papieru Maltadecor
w Rudawie. Po przekroczeniu mostu w pobliżu fabryki rozpoczyna się szlak narciarski.
Cała trasa prowadzi wzdłuż Białej Głuchołaskiej, której dolina oferuje wiele atrakcji.
BIAŁA GŁUCHOŁASKA mająca swoje źródło w Czechach w masywie Pradziada
przepływa przez obszar Republiki Czeskiej i Polski oraz uchodzi do Jeziora Nyskiego –
największego zbiornika wodnego na Śląsku w pobliżu miejscowości Siestrzechowice.
Białka przepływając przez tereny leśne i łąki tworzy malownicze przełomy oraz urokliwe
koryto wodne. Najbardziej rozległy obszar leśny w polskiej części doliny Białej
Głuchołaskiej stanowi Góra Parkowa. Tu na wznoszących się nad rzeką zboczach góry
dominują iglaste gatunki drzew: świerk pospolity i modrzew europejski. Sama rzeka jest
środowiskiem życia górskich i podgórskich gatunków ryb m.in. pstrąga tęczowego
i potokowego oraz lipienia. Dostępność jej brzegów stwarza dogodne warunki dla wędkarzy
z wytyczoną strefą ochronną i obowiązującym całkowitym zakazem połowu pstrąga
i lipienia od tzw. mostku huśtanego do progu wodnego przy stadionie.
Na odcinku rzeki powyżej Głuchołaz stwierdzono występowanie salamandry plamistej,
traszki górskiej i jaszczurki zwinki, przy brzegach spotkać można zimorodka. Wzdłuż rzeki
znajdują się 2 rezerwaty przyrody.

Pierwszy - geologiczno-krajobrazowy rezerwat „Nad Białką” utworzony w celu
zachowania krajobrazu przełomu Białej i ochronę średniowiecznych wyrobisk po
wydobyciu złota. Kolejny to „Las Bukowy” z chronionym starodrzewiem bukowym.
Dolina Białej Głuchołaskiej odgrywała istotną rolę w rozwoju przygranicznych terenów. Na
biegu rzeki od Jesenika do Głuchołaz, przez długie lata eksploatowano złoto
i inne metale. Konflikty religijne, upadek gospodarczy i kulturalny spowodowały, że Czechy
i Śląsk, w tym miejscowości położne wzdłuż Białej stały się sceną dla ponurego spektaklu

jakim były „procesy czarownic”. W latach 20 – tych XIX wieku w dolinie Białej
Głuchołaskiej zaczęło rozwijać się wodolecznictwo. Uznanie po stronie czeskiej zdobyły
wówczas metody Vincenza Priessnitza, w której wykorzystywano głównie polewanie zimną
wodą. Od 1877r działalność lecznicza rozwijała się w Głuchołazach w powstałym
uzdrowisku Bad Ziegenhals. W drugiej połowie XIX w. Głuchołazy stały się znanym
ośrodkiem przemysłowym. Powstały liczne młyny papiernicze, ścieralnie i celulozownia.
Doliny Białej nie oszczędzały klęski żywiołowe – w 1460 r., 1903r i 1997r. przez
Głuchołazy przeszły wielkie powodzie.
Wytyczony turystyczny szlak narciarstwa biegowego biegnący wzdłuż rzeki pokrywa się
z Nyską Drogą św. Jakuba, która stanowi jeden ze szlaków Drogi św. Jakuba
chrześcijańskiego szlaku pielgrzymkowego, prowadzącego do katedry w Santiago
de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii. W katedrze tej, według
przekonań pielgrzymów, znajduje się ciało św. Jakuba Większego Apostoła. Odcinek nyski –
to kulturowo- historyczny szlak biegnący przez miejscowości gminy Głuchołazy, Nysy
w kierunku Skorogoszczy, gdzie łączy się z traktem Via Regia prowadzącym do Santiago
de Compostela w Hiszpanii. Swój początek ma przy źródle św.
Jakuba (studni Jakubowej) na zboczu Góry Parkowej
w gminie Głuchołazy. Nyska Droga św. Jakuba, podobnie jak
cała Droga św. Jakuba oznakowana jest stylizowaną muszlą,
która jest jednym z symboli pielgrzymujących, dodatkowo
sam Jakub przedstawiany jest często z pielgrzymim kijem,
sakwą i muszlą. Charakterystyczny kształt znaku szlaku
nawiązuje do kształtu muszli występujących powszechnie
na wybrzeżu Atlantyku, chętnie zbieranych przez
pielgrzymowiczów jako dowód odbycia
pielgrzymki.
Na głuchołaskim odcinku szlaku mijamy -pojezuicki klasztor, obecnie w posiadaniu
zakonu Oblatów w Bodzanowie. W ramach zabytkowego, zrewaloryzowanego
i rozbudowanego zespołu klasztornego funkcjonuje dom rekolekcyjno-wypoczynkowy
w otoczeniu starego, zagospodarowanego parku z jeziorkiem, alejkami spacerowymi,
miejscem do grillowania, zapleczem sportowym i szkoleniowym. Na miejscowym
cmentarzu w zbiorowej mogile spoczywa 60 więźniów zamordowanych podczas ewakuacji
więźniów obozu koncentracyjnego w Auschwitz, nazywany, ze względu na liczne ofiary,
„Marszem Śmierci”. Kolejną miejscowością na szlaku Jakubowym i narciarskim są
Wilamowice Nyskie. Funkcjonujący w miejscowości piec chlebowy stanowi atrakcję dla
miłośników tradycyjnych przysmaków. Odwiedzający Wilamowice goście mają możliwość
zapoznania się z innymi tradycyjnymi potrawami oferowanymi podczas okolicznościowych
imprez np. wpisaną na listę produktów tradycyjnych potrawą gołąbki z kaszy gryczanej
i ziemniaków. Do atrakcji na szlaku Jakbubowym zaliczany jest również klasztor
Benedyktynów wraz z sąsiadującym kościołem Biskupowie. To miejsce odwiedzane przez
turystów i pielgrzymów, doskonały punkt widokowy na góry, miejsce atrakcyjne dla
miłośników turystyki sakralnej i zabytków.

Szlak przebiega przez zalesione treny górskie i prowadzi utwardzona drogą leśną. Jest to
szlak górski o dużym przewyższeniu, początek zlokalizowany na wys. 355 m.n.p.m.,
natomiast koniec w Cichej Kotlinie jest na wys. 545 m.n.p.m, przy długości wynoszącej
3,3km.
Szlak obejmuje swoim zasięgiem cześć Jarnołtówka i Pokrzywnej. Wypoczynkowy
charakter miejscowości, malowniczy krajobraz i specyficzny mikroklimat tworzą znakomite
warunki do rekreacji. Gości przyjmują cały rok ośrodki, pensjonaty i gospodarstwa
agroturystyczne. Charakterystycznym elementem krajobrazu są górskie potoki. Złoty Potok
który, ma swoje źródła na terenie Czech, przepływając przez Jarnołtówek tworzy urokliwą
dolinę Dolinę Złotego Potoku. Jego prawy dopływ - Bystry Potok na obszarze rezerwatu
Cicha Dolina w Pokrzywnej stanowi kolejny atrakcyjny krajobrazowo przełom. Do
przyrodniczo najcenniejszych obszarów zaliczyć należy Park Krajobrazowy „Góry
Opawskie” obejmujący swoim zasięgiem m.in. Jarnołtówek i Pokrzywną. Miłośników
przyrody park przyciąga bogactwem kompleksów leśnych m.in. kompleks leśny- buczyny
oraz występującymi gatunkami zwierząt i roślin.
Przebieg turystycznego szlaku narciarskiego pokrywa się z ścieżką przyrodniczo –
dydaktyczną "Doliną Bystrego Potoku na Biskupią Kopę". Prowadzi ona przez
Rezerwat „Cicha Dolina” jeden z najcenniejszych obszarów leśnych Parku
Krajobrazowego „Góry Opawskie”. Występują tu m.in. lasy bukowe w wieku od 100 do 150
lat. Zagospodarowane w Cichej Dolinie miejsce postoju turysty pełni funkcję kultu
religijnego z uwagi na ołtarz, ławki, zadaszenia a sąsiedztwo Bystrego Potoku oraz leśne
położenie dostarczają wielu pozytywnych doznań o każdej porze roku. Ten leśny zakątek jest
miejscem corocznej Pasterki.
Podążając dalej szlakiem, wzdłuż Bystrego Potoku, mijając mostek dochodzimy do
nieczynnej starej skoczni narciarskiej. Skoki można było oddawać na odległość do 40 m.
Obecnie zobaczyć tu można jedynie jej pozostałości w postaci rozdobiegu, zarośniętego
progu i szerokiego betonowego mostu na potoku. Po przejściu około 200 metrów szlak
dochodzi do ciekawego elementu krajobrazowego „Gwarkowa Perć”. To kamieniołom
po eksploatacji łupków. Przez cały rok po ścianach wyrobiska malowniczo spływa woda
która zimą zamienia się w urozmaiconą lodową pokrywę. Tutaj turystów czeka wspinaczka
po 35 stopniowej drabince przymocowanej pionowo do urwiska skalnego. Dojście do
„Gwarkowej Perci” przecina Bystry Potok – górski strumień z krystalicznie czystą wodą, w

której żyje m.in. pstrąg potokowy i strzebla potokowa. W pobliżu „Gwarkowej Perci”
odnaleźć można zakratowane wejście do częściowa zasypanej starej sztolni, jest to miejsce
hibernacji rzadkich gatunków nietoperzy m.in. podkowca małego. Ścieżka pozostawia
„Gwarkową Perć” i dalej drogą wijącą się raz po prawym, raz po lewym brzegu Bystrego
Potoku dochodzi do przystanku – „Cicha Kotlina”.Tu kończy się szlak narciarski.
Ścieżka dydaktyczna prowadzi dalej do kolejnego przystanku – „Biskupia Kopa”najwyższego wzniesienia Gór Opawskich. To najbardziej uczęszczane miejsce dla
pasjonatów górskich wycieczek i krajobrazów. Na szczycie znajduje się 18–metrowa wieża
widokowa im. Cesarza Franciszka Józefa - doskonały punkt obserwacyjny, z którego
rozciąga się przepiękny widok z jednej strony na okolice Głuchołaz i znajdujące się
niedaleko Jezioro Nyskie i Otmuchowskie, a z drugiej strony, na wyższe, leżące już
w Republice Czeskiej Góry Jeseniki. Przy idealnych warunkach widokowych z Biskupiej
Kopy można zobaczyć Tatry (220 km) oraz Śnieżkę (180km). Strudzeni
wędrówką u podnóża Kopy Biskupiej mają okazję odwiedzić
Górski Dom Turysty - górskie schronisko PTTK
im. Bohdana Małachowskiego- jedyne na
Opolszczyźnie.

Atrakcje Zimowe Na Terenie Gminy Głuchołazy
Noworoczne spotkania na Kopie Biskupiej to wieloletnia tradycja pielęgnowana przez
Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz. To właśnie 1 stycznia miłośnicy górskich wycieczek
ponoszą trud i wysiłek po sylwestrowych szaleństwach zmierzając na najwyższy szczyt
województwa opolskiego. Poza wspólnym witaniem Nowego Roku punktualnie o godz. 12
w południe na wycieczkowiczów czekają liczne atrakcje- ognisko, czeska kuchnia polowa
oraz możliwość wejścia na wieżę widokową. Schodząc w kierunku Jarnołtówka niestrudzeni
mogą odwiedzić Górski Dom Turysty – jedyny na Opolszczyźnie.

Lodowisko - zlokalizowane w kompleksie ORLIK na ul. Moniuszki w pobliżu budynku LO
w Głuchołazach, funkcjonujące w okresie zimowym. Lodowisko posiada sztucznie mrożoną
nawierzchnię oraz demontowane bandy. Więcej informacji dotyczących cennika,
regulaminu oraz godzin otwarcia na stronie internetowej www.gosirglucholazy.pl.
Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny w narciarstwie biegowym po raz pierwszy
zorganizowane zostały w czeskim Rejvizie w 2010r. Dzięki wytyczeniu nowych szlaków
narciarskich w 2013r. na terenie gminy Głuchołazy po raz pierwszy udało się zorganizować
imprezę po polskiej stronie granicy. Była to już czwarta edycja mistrzostw, która zgromadziła
blisko stu uczestników, rywalizujących w ośmiu kategoriach wiekowych.
Pasterka w Cichej Dolinie - w najbardziej urokliwym,
turystycznie zagospodarowanym miejscu na terenie rezerwatu
„Cicha Dolina” corocznie odbywa się ciesząca się dużą
popularnością Pasterka. Obecność ołtarza i kapliczki nadaje
temu leśnemu zakątkowi wyjątkowy charakter a wspólne
kolędowanie, rozświetlona przez lampki i ogniska polana
tworzą specyficzny pełen zadumy nastrój.

Międzynarodowy Turniej Szachowy „O Puchar Gór Opawskich” z wieloletnią tradycją
organizowany jest przez Urząd Miejski w Głuchołazach. To oferta dla miłośników
szachowych łamigłówek rozgrywanych podczas zimowych ferii na terenie woj. opolskiego.
Wiosenne krajoznawcze spotkania na Kopie Biskupiej to cykliczna impreza kończąca
sezon zimowy w Górach Opawskich. Rytualne palenie marzanny to pierwszy krok w
kierunku witania wiosny. Organizatorzy: PTTK O/Głuchołazy oraz Urząd Miejski w
Głuchołazach corocznie dbają o atrakcyjną oprawę imprezy. Inscenizacja batalistyczna przy
udziale grupy rekonstrukcyjnej, ognisko i biesiada przy akompaniamencie zespołu tworzą
przyjazny klimat dla odpoczynku i tym samym rozpoczęcia wiosny.
Trasa dla narciarstwa biegowego – „Pętla Wolfa” - długość – 5,3 km. Najstarszy
turystyczny szlak narciarski na obszarze Gór Opawskich. Jest to pierwsza i jedyna na terenie
powiatu nyskiego oznakowana trasa dla narciarstwa biegowego, którą wyznakował Klub
Czeskich Turystów z Bruntala we współpracy z głuchołaskim
PTTK. Pętla przebiega od schroniska PTTK Pod Biskupią Kopą przez Przełęcz pod Kopą
(Mokra) następnie nad Petrovymi boudami - Braunerova lavička - nad Grzebieniem z
zamyka się przy schronisko PTTK Pod Biskupią Kopą.

Inne turystyczne szlaki narciarstwa biegowego
na terenie gminy Głuchołazy zlokalizowane są na otwartych obszarach polnych na prawo od
drogi wojewódzkiej nr 411 pomiędzy Głuchołazami i Podlesiem („Pętla duża polna”,
„Pętla mała polna”) oraz terenach leśnych wokół szczytu Średniej Kopy („Pętla leśna
wokół Średniej Kopy”).

Pętle mała polna (2km dla początkujących) i duża polna (7 km- średni stopień trudności)
mają wspólny początek, wejście na szlaki jest zlokalizowane od strony ul. Lompy pomiędzy
Zajazdem Zagroda i Specjalistycznym Szpitalem MSW w Głuchołazach. W celu dotarcia do
początku pętli najlepiej kierować się drogą wojewódzką nr 411 do wylotu z Głuchołaz,
następnie skręcając w prawo w pobliżu Zajazdu „Zagroda” na ul. Lompy, ewentualnie
wcześniej skręcić w prawo na krzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich i Karłowicza, kierując
się w stronę szpitala MSW.
Pętla duża polna w odróżnieniu do małej prowadzi w kierunku Podlesia. Po wejściu na
szlak od strony ul. Lompy biegacze pokonują ok. 2,5 km wznoszącego się łagodnie terenu
wzdłuż linii lasu porastającego zbocza Góry Parkowej. W rejonie ambon myśliwskich i wiaty
rozpościera się piękny widok na Biskupią Kopę – najwyższy szczyt Gór Opawskich oraz
okoliczne tereny podgórskie. W pobliżu wiaty (stanowisko nr 7) można opuścić „pętlę polną”
i szlakiem dojściowym o długości ok. 150m wbiec na „pętlę leśną”. Następnie szlak osiąga
najwyższy punkt terenowy, docierając do szosy łączącej Podlesie z drogą wojewódzką nr 411
i skręca w kierunku wschodnim i przebiega równolegle do szosy, po obszarze na którym
prowadzono eksploatację złóż złota. Następnie pętla zawraca w kierunku północnym
równolegle do drogi wojewódzkiej nr 411 zamyka się w pobliżu Zajazdu „Zagroda”. Oprócz
tabliczek informacyjnych w okresie zimowym przebieg szlaku będzie oznakowany
tyczkami. Trasa charakteryzuje się łagodnymi i długimi podbiegami oraz zjazdami.
„Pętla leśnej wokół Średniej Kopy” rozpoczyna się w Głuchołazach obok Parku
Zdrojowego, gdzie umieszczona jest tablica informacyjna Szlak charakteryzuje się trudnymi
podbiegami i stromymi zjazdami, w jego trakcie narciarze natrafią na dwa ostre zakręty.
Pomimo stosunkowo niedużej długości, przewyższenie na szlaku sięga 120m, więc jest on
stosunkowo trudny, lecz poruszając się leśnymi drogami Masywu Góry Parkowej obcujemy
z przyrodą okrytą piękną zimową szatą. W pobliżu szlaku zainteresowani mogą odwiedzić
Studnię Jakubową rozpoczynającą Nyską Drogą św. Jakuba, która stanowi
jeden ze szlaków Drogi św. Jakuba.

REGULAMIN TURYSTYCZNEGO SZLAKU NARCIARSTWA BIEGOWEGO
Poniższy regulamin został opracowany w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania ze szlaku
narciarstwa biegowego. Przebywanie na tym terenie zobowiązuje do stosowania się do ogólnie przyjętych
zasad bezpieczeństwa oraz przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu
1.

Turystyczne szlaki narciarstwa biegowego w gminie Głuchołazy udostępniane są nieodpłatnie.

2.

Szlaki narciarstwa biegowego przeznaczone są do turystycznego i rekreacyjnego ich użytkowania w
okresie zimowym.

3.

Zabrania się użytkowania szlaków w celach innych niż wymienione w pkt 2 niniejszego regulaminu.

4.

Korzystanie ze szlaku narciarstwa biegowego odbywa się na wyłączną odpowiedzialność osób
korzystających.

5.

Zabrania się korzystania ze szlaku osobom nie mogą, których stan wskazuje na spożycie alkoholu
lub są pod działaniem środków odurzających.

6.

Korzystającym ze szlaku zabrania się:
 spożywania alkoholu, stosowania środków odurzających,
 zaśmiecania terenu,
 uciążliwego hałasowania i zakłócania spokoju innym osobom,
 niszczenia urządzeń,
 wjeżdżania samochodami, motorowerami, motocyklami, skuterami, quadami i
parkowania tych pojazdów,
 niszczenia założonego śladu.

7.

Szlaki do turystyki narciarskiej na terenie są ogólnodostępne. Wszelkiego rodzaju imprezy mogą się
odbywać jedynie na mocy odrębnych uzgodnień.

8.

Poruszanie się po szlakach jest dozwolone od świtu do zmroku, podczas sprzyjających warunków
atmosferycznych, nie stanowiących zagrożenia dla korzystających.

9.

Korzystający z narciarskich szlaków winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć
wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności warunki atmosferyczne, stan nawierzchni tras,
występujące oblodzenia, ukształtowanie terenu, ruch pojazdów, pieszych. Należy bezwzględnie
stosować się do znaków ostrzegawczych.

10.

Użytkownicy szlaków powinni mieć świadomość, że warunki na szlakach mogą ulegać radykalnym
zmianom z powodu wahań temperatury, opadów śniegu, gwałtownej odwilży.

11.

Jazda na nartach jest dopuszczona jedynie po wyznaczonych drogach, ścieżkach i placach ku temu
przeznaczonych. Technika, sposób oraz szybkość jazdy musi być dostosowana do warunków
panujących na szlaku.

12.

Zjeżdżanie poza szlak specjalnie oznakowany dopuszcza się jedynie w sytuacji wyższej
konieczności (ratowania życia ludzi lub zwierząt, alarmie o pożarze lasu, ominięcia leżących drzew).

13.

Szlaki mają charakter crossowy (terenowy) i nie posiadają specjalnych przystosowań
zwiększających bezpieczeństwo, dlatego należy zachować na nim szczególną ostrożność,
zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym odcinkiem.

14.

Należy pamiętać, że na szlakach mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez
wiedzy administracji leśnej jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią itp.

15.

Poszczególne odcinki szlaków mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac lub
innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami: ZAKAZ WSTĘPU – trwają prace.

16.

W miejscach wymagających szczególnej uwagi i ostrożności umieszczone będą znaki
ostrzegawcze – trójkątne, czerwona obwódka, żółte tło, w tym również znak STOP oznaczający
konieczność zatrzymania się, oraz informacja że bardzo trudny odcinek należy przejść pieszo.

17.

Kolory szlaków nie oznaczają trudności technicznych i kondycyjnych, ani długości tras.

18.

Właściciel terenu na którym zlokalizowane są szlaki nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty
wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione na terenie szlaku.

19.

Każdorazowy wjazd na szlak jest traktowany jako akceptacja niniejszego regulaminu.

20.

Niniejszy regulamin został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.

