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Załącznik nr 7 do Regulaminu 

 

 

Zasady prowadzenia turystycznego przewozu osób zaprzęgiem konnym oraz jazdy 

wierzchem na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego 

 

1. Turystyczny przewóz osób pojazdem konnym oraz jazda wierzchem może odbywać 

się wyznaczonymi trasami określonymi w § 8 pkt. 2 Regulaminu udostępniania Parku 

po uzyskaniu zezwolenia wystawionego przez Dyrektora Park na prowadzenie w/w 

działalności. 

2. Warunkiem przyznania zezwolenia jest znajomość przyrody Parku, zasad jej ochrony 

oraz Regulaminu udostępniania 

3. Warunkiem przyznania zezwolenia jest również posiadanie stosownych uprawnień 

instruktora szkolenia podstawowego w jeździectwie, lub innych równoprawnych.  

4. Zezwolenie na turystyczny przewóz osób pojazdem konnym oraz jazdę wierzchem na 

terenie Parku przyznaje dyrektor Parku  

5. Każdy powożący zaprzęgiem konnym zobowiązany jest posiadać zezwolenie.  

6. Przyznanie zezwolenia następuje w drodze wystawienia przez dyrektora Parku 

imiennego dokumentu w postaci zezwolenia. 

7. Przyznane zezwolenie na turystyczny przewóz zaprzęgiem konnym oraz jazdę 

wierzchem może być wystawione na rok, 3-miesiace lub na jednorazowy przejazd 

zgodnie z stawkami określonymi w tabeli stanowiącej załącznik nr 12 do Regulaminu. 

8. Do obowiązków wobec Parku osoby posiadającej zezwolenie należy: 

a) dbanie o przestrzeganie przez obsługiwanych turystów (grupy) przepisów  

o ochronie przyrody oraz Regulaminu udostępniania Parku, 

b) zgłaszanie wjazdu grup zwiedzających na teren Parku w punkcie informacji 

turystycznej w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym lub Izbie Leśnej, 

c) przewożenie osób posiadających ważne karty wstępu na teren RPN - na trasę 

rowerową do Florianki 

d) w sytuacji, kiedy osoba posiadająca zezwolenie działa we własnym imieniu, na 

własny rachunek i ryzyko lub reprezentuje biuro turystyczne - zakres jego 

obowiązków wobec poszczególnych turystów i grupy zwiedzającej wyznaczają 

uzgodnienia między nim a obsługiwanymi osobami. 

9. Obowiązki przyjęte wobec obsługiwanych turystów i grup zwiedzających osoba  

z zezwoleniem powinna wykonać z należytą starannością. 

10. Zaprzęgi konne mogą poruszać się w maksymalnie sześciu zaprzęgowych grupach,  

11. Jazda wierzchem może odbywać się w maksymalnie 10 osobowej grupie, pod 

kierunkiem osoby posiadającej zezwolenie. 

12. Ze względu na turystyczny charakter drogi Rybakówka – Florianka - Górecko Stare, 

po której odbywać się będzie ruch pojazdów konnych ustala się, że rowerzyści oraz 

grupy turystów mają pierwszeństwo przed zaprzęgami konnymi. 

13. W razie naruszenia przez osobę z zezwoleniem niniejszych Zasad, przyznane 

uprawnienia mogą być cofnięte. 

14. Osoba posiadająca zezwolenie działa we własnym imieniu na własny koszt 

 i odpowiedzialność. Nie może wysuwać wobec Parku żadnych roszczeń 

wynikających z prowadzonej działalności na terenie RPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 


