Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Umowa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE
SZLAKU PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNEGO
DOLINĄ LIWCA
Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania
„Bądźmy Razem”
SZLAK TURYSTYCZNY jest to zbiór precyzyjnie określonych geograficznie miejsc oraz obiektów,
wraz
z
ich
szczegółowym
opisem
ukazującym
posiadane
walory
turystyczne
– w miarę możliwości jednorodny pod względem oczekiwań turysty.
Na szlaku został zastosowany indywidualny, czytelny, jednolity i komplementarny system wizualizacji.
Nazwa punktu węzłowego, w sposób jednoznaczny wskazuje charakter oferowanych atrakcji turystycznych.
W koncepcjach oznakowania produktu turystycznego, szlaku czy atrakcji danego regionu największą rolę
odgrywają znaki graficzne, (jako przemawiające do różnego odbiorcy) bez konieczności rozpatrywania jego
umiejętności czytania i rozumienia tekstu w danym języku. Punkty węzłowe na szlaku przyrodniczoekologicznym Doliną Liwca są dostępne o każdej porze roku z wyjątkiem sytuacji szczególnych.
Szlak przyrodniczo-ekologiczny Doliną Liwca jest to szlak modalny, tzn. turysta może przemieszczać się
pomiędzy poszczególnymi punktami węzłowymi pieszo, bądź wykorzystując dostępne środki:
a) pojazdy jednośladowe,
b) pojazdy dwuśladowe;
c) sprzęt kajakarski.
Tym samym turyści na ww. szlaku mogą docierać do kolejnych punktów węzłowych na trasach dróg:
leśnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych, wodnych oraz istniejących szlakach
turystycznych.
Wybór trasy przemieszczania się turysty pomiędzy kolejnymi węzłami pozostawia się swobodnej decyzji
osoby korzystającej ze szlaku. Szlak przyrodniczo-ekologiczny „Doliną Liwca” umieszczony jest
w nawigacji GPS. Opracowane aplikacje - informatyczne mapy GPS umożliwiają wykorzystanie jej przez
turystów w zależności od miejsca wyjazdu i sposobu pokonywania szlaku. Oznakowanie 10 punktów
(obiektów), znajdujących się na odcinku przebiegającym przez obszar działania LGD „Bądźmy Razem”, na
mapie GPS poprzez piktogramy oraz komunikaty głosowe dają swobodę poruszania się po szlaku. Sposób
zalogowania szlaku w GPS określa instrukcja zmieszczona na stronie internetowej
www.lgdbadzmyrazem.pl.
Za bezpieczeństwo na szlaku odpowiada turysta lub opiekun zorganizowanej grupy turystów.

