Drawieński Park Narodowy
Szlaki konne

Szlaki konne

Dla jeźdźców dużą atrakcją mogą być
wyprawy po lasach Puszczy Drawskiej. Tereny Drawieńskiego Parku Narodowego
można przemierzać na końskim grzbiecie po wyznaczonych szlakach konnych oraz
drogach publicznych. Szlaki konne Drawieńskiego Parku Narodowego oznakowane
są pomarańczowymi kołami o średnicy 6 cm na białym tle.

Szlak konny „Drawnik - Zatom”

Długość szlaku: 24,02 km
Szlak konny „Drawnik - Zatom”, został podzielony na dwa odcinki: Drawnik
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- Barnimie - 11,05 km, łącznik 0,67 km, Barnimie - Zatom - 12,30 km)
Rodzaj nawierzchni: asfalt, utwardzona, gruntowa, bruk

Szlak konny „Zatom” pętla 1

Długość szlaku: 7,14 km
Rodzaj nawierzchni: asfalt, utwardzona, gruntowa

Szlak konny „Zatom” pętla 2

Długość szlaku: 6,30 km
Rodzaj nawierzchni: asfalt, utwardzona, gruntowa

ZOBACZ MAPĘ SZLAKÓW KONNYCH
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Zasady korzystania ze szlaków konnych DPN

1. Do ruchu konnego przeznaczone są przez cały rok od świtu do zmierzchu
znakowane szlaki konne oraz drogi publiczne1.
2. W przypadku nakładania się różnych rodzajów szlaków w terenie, wszyscy
użytkownicy ruchu zobowiązani są do szczególnego zachowania
bezpieczeństwa na szlaku.
3. Każdy użytkownik korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, dzieci na
odpowiedzialność opiekuna.
4. Na organizowanie rajdów konnych należy uzyskać zgodę Zarządcy terenu.
5. Zjeżdżanie poza szlak oznakowany dopuszcza się jedynie w sytuacji
konieczności ratowania życia i zdrowia ludzi oraz koni, alarmu o pożarze lasu
lub ominięcia powstałych przeszkód.
6. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami
kołowymi obowiązują przepisy o ruchu drogowym1.

Oznakowanie szlaku konnego:

znak podstawowy

znak początku i końca szlak

znaki zmiany kierunku
przebiegu szlaku

3/5

Drawieński Park Narodowy
Szlaki konne

znak nakazujący poruszanie się ze
zwiększoną uwagą
lub koniecznością zejścia z konia
znak oznaczający początek
lub koniec wspólnego odcinka
ze szlakiem pieszym lub rowerowym

1

Zasady poruszania się konno po drogach publicznych

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym określa zasady poruszania się wierzchem po drogach
publicznych.
Art. 35. 1. Jazda wierzchem i pędzenie zwierząt powinny się odbywać po drodze przeznaczonej do pędzenia zwierząt. W razie
braku takiej drogi jazda wierzchem i pędzenie zwierząt mogą odbywać się po poboczu, a jeżeli brak jest pobocza — po jezdni.
Art. 36. 1. Zabrania się jazdy wierzchem
1) bez uzdy
2) obok innego uczestnika ruchu na jezdni
3) po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej oraz po drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu
pojazdów zaprzęgowych
4) po drodze twardej w okresie niedostatecznej widoczności;
5) po drodze twardej osobie w wieku poniżej 17 lat
2. Jeździec może prowadzić luzem tylko jedno zwierzę po swojej prawej stronie
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Informacja turystyczna:
Punkt Informacji Turystycznej – Przystań Wodna w Drawnie
e-mail: przystan@dpn.pl, tel. 95 768 2395
Punkt Informacyjny Drawieńskiego Parku Narodowego w Głusku
e-mail: pit_glusko@dpn.pl, tel. 95 761 3820

Numery alarmowe:
Straż Pożarna – 998
Policja – 997
Pogotowie Ratunkowe – 999
Numer alarmowy (z tel. kom.) - 112

Zobacz również:

Zasady udostępniania terenu DPN dla turystyki
Opłaty turystyczne

Data wydruku: 11.12.2019 23:54:27
Adres URL: http://dpn.pl/szlaki-konne
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