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Regulamin korzystania z projektu  
 „znajdzsiewlesie.pl – Trzebnica” 

 
Organizator projektu:  
Stowarzyszenie:  
Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej  
ul. Borowska 1-3 
50-529 Wrocław 
 
Cel: 
- promocja różnych kwalifikowanych form orientacji w terenie jako formy aktywności 
ruchowej realizowanej w naturalnym środowisku; 
- promocja obszaru Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w rejonie Trzebnicy i jego walorów 
rekreacyjno-wypoczynkowych oraz przyrodniczo-kulturowych; 
- edukacja ekologiczna uczestników projektu; 

 
 

§ 1 
1. Projekt „znajdzsiewlesie.pl – Trzebnica” (dalej zwanym ZSWL-TRZEBNICA) znajduje 
się na terenie leśnym w zarządzie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie. 
2. Korzystanie z projektu jest darmowe. Mapy można ściągnąć ze strony internetowej 
projektu www.znajdzsiewlesie.pl 
3. Wszelkie komercyjne (w których pobierane będą opłaty od uczestników) próby 
wykorzystania składowych projektu (mapy, słupki) w formie zawodów, rajdów itp. 
powinny zostać zgłoszone do organizatora projektu celem uzyskania zgody. Adres mail 
do kontaktu: kontakt@znajdzsiewlesie.pl 
4. Wszelkie komercyjne wykorzystanie, jak również organizowanie imprez, zawodów itp. 
wymaga zgłoszenia zarządcy terenu Nadleśnictwu Oborniki Śląskie. 
5. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo wyłączenia z użytkowania trasy z uwagi na 
bezpieczeństwo użytkowników w trakcie wykonywania prac związanych z pozyskaniem 
drewna. 
 

 
§ 2 

1. Projekt ZSWL-TRZEBNICA zlokalizowany jest w kompleksie leśnym na wschód od 
miejscowości Trzebnica, na terenie Lasu Bukowego: 
Obszar obejmuje kompleks leśny o łącznej powierzchni 1,5 km2 
2. Projekt przeznaczony jest do wykorzystania zarówno przez grupy zorganizowane jak 
i osoby indywidualne. 
3. Dolna granica wieku osób korzystających z ZSWL-TRZEBNICA samodzielnie 
(indywidualnie) wynosi 8 lat. 
4. Grupy nieletnich korzystające z ZSWL-TRZEBNICA muszą znajdować się pod opieką 
osoby dorosłej: 
a) grupy w wieku dzieci do lat 10 w liczbie jeden opiekun na 10 osób, 
b) grupy w wieku dzieci i młodzieży od 11 do lat 18 w liczbie jeden opiekun na 15 osób. 
5. Grupy osób poruszających się jednocześnie mogą liczyć maksymalnie do 25 osób. 

TRASY DO ORIENTACJI TERENOWEJ
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6. Przed skorzystaniem z ZSWL-TRZEBNICA uczestnicy mają obowiązek zapoznania 
się z zasadami zachowania obowiązującymi na danym obszarze.  
7. Korzystanie z projektu równe jest z akceptacją powyższego Regulaminu. 
8. Pozyskanie mapy z innych źródeł (w tym od osób trzecich) nie zwalnia z 
przestrzegania regulaminu. 
9. Wobec osób (lub ich opiekunów), które nie będą przestrzegać zasad zachowania się 
w terenie, zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. 

 
§ 3 

1. Korzystanie z projektu ZSWL-TRZEBNICA rozpoczyna się w dowolnym miejscu, ale 
najlepiej będzie, jeśli uczestnicy skorzystają z sugerowanych miejsc rozpoczęcia i 
zakończenia zaprojektowanych tras. 
W celu dostosowania parametrów tras do umiejętności uczestników zaprojektowano 
cztery rodzaje tras przebiegających w oparciu o usytuowane w terenie punkty kontrolne: 
Trasy: 
- łatwa – dla początkujących 
- średnia – dla doświadczonych 
- trudna – dla profesjonalistów 
- rowerowa – dla osób na rowerach 
 
2. Na stronie internetowej projektu dostępna będzie również zakładka Ekstra, w której 
dostępne będą mapy charakteryzujące się szczególną trudnością lub specyficznością. 
 
UWAGA!!! Trasy w terenie na odcinkach pomiędzy punktami kontrolnymi nie są w 
żaden sposób oznakowane. 
 
3. Poprawność pokonania trasy uczestnik weryfikuje samodzielnie w oparciu o 
odnajdywane kolejne, właściwe punkty kontrolne posiadające swój niepowtarzalny kod 
dwucyfrowy (np. 31) podany również na mapie przy opisie trasy.  
Każda trasa składa się ze startu (oznaczonego na mapie trójkątem), punktów 
kontrolnych (oznaczonych na mapie okręgiem) i połączonych ze sobą linią narzucającą 
kolejność poruszania się po trasie. 
Możliwe jest także dowolne konfigurowanie trasy według własnych potrzeb i możliwości 
w oparciu o istniejące w terenie punkty kontrolne. 

 
 

§ 4 
1. Uczestnictwo w projekcie może grozić odniesieniem kontuzji w związku z tym 
uczestnik robi to na własną odpowiedzialność i nie będzie rościł pretensji do 
organizatora projektu i właściciela terenu. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe podczas brania 
udziału w projekcie. 
 

 
§ 5 

Korzystającym z projektu ZSWL-TRZEBNICA zabrania się: 
a) niszczenia punktów kontrolnych (drewnianych słupków, perforatorów oraz innych 
elementów wyposażenia), 
b) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz 
znaków i tablic, 
c) zaśmiecania, 
d)wchodzenia w obszary podlegające czasowej ochronie (nowe nasadzenia, szkółki 
leśne, młodniki do wysokości 4 metrów) 
e) umyślnego płoszenia, ścigania, chwytania, zabijania dziko żyjących zwierząt, 
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f) hałasowania. 
g) rozgarniania i zbierania ściółki 
h) rozkopywania gruntu, 
i) niszczenia grzybów i grzybni, 
j)niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin, 
k) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia 
legowisk, nor i mrowisk, 
l) puszczania psów luzem. 
 

§ 6 
Korzystający z ZSWL-TRZEBNICA zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony 
przeciwpożarowej, wynikających z: 
- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w szczególności  
art. 3 i 4 (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 j.t. z późn. zmianami), 
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013. 627 j.t. 
z późn. zmianami), 
- ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. 2014. 1153 j.t. z późn. zmianami). 
 
Za nie przestrzeganie w/w zasad, opartych na przepisach powszechnie 
obowiązujących, grożą sankcje karne wynikające z ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 
Kodeks Wykroczeń (Dz.U. 2013. 482 j.t. z późn. zmianami ). Wysokość grzywien 
określono w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003r. w 
sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane 
rodzaje wykroczeń (Dz.U. 2013. 1624 j.t. z późn. zmianami). 
Telefony alarmowe: 
Numer alarmowy  112                                                           
Straż Pożarna 998  
Policja 997  
Zarządca terenu:  
Nadleśnictwo Oborniki Śląskie:  ul. Wrocławska 12; 55-120 Oborniki Śląskie. tel. 71 310 
57 61 
 
 


