
REGULAMIN KORZYSTANIA  Z POLANY PINGWINA

1. Podmiotem zarządzającym Polaną Pingwina jest „Skolnity” sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle, 43-460 Wisła, ul. 1

Maja 61, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w

Bielsku-Białej –VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000389434

NIP:5482645961, REGON: 241920320.

2. Polana Pingwina to miejsce do nauki jazdy na nartach bądź snowboardzie z przenośnikiem taśmowym, oraz

miejsce do jazdy na sankach i snowtubingu.

3. Kupując karnet użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

4. Tabliczki piktogramowe i informacyjne umieszczone na Polanie Pingwina, przy przenośniku taśmowym oraz

wokół przenośnika taśmowego stanowią integralną część niniejszego regulaminu.  Użytkownicy

zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania informacji zamieszczonych na tabliczkach

piktogramowych i informacyjnych, a także do bezwzględnego wykonywania poleceń personelu

odpowiedzialnego za funkcjonowanie urządzeń. Opiekunowie mają obowiązek przekazania zasad

bezpieczeństwa dziecku.

5. Użytkownicy Polany Pingwina oraz ich opiekunowie zezwalający na korzystanie dziecka z urządzeń czynią to

na własną odpowiedzialność i ryzyko. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody

wyrządzone przez dziecko na osobach i w mieniu. Dzieci korzystające z urządzeń winny znajdować się pod

nadzorem opiekuna.

6. Korzystać z Polany Pingwina mogą wyłącznie osoby które zakupiły karnet narciarski. Przechodzenie przez

bramki bez prawidłowego odczytu karnetu bądź przechodzenie przez bramki przez więcej niż jedną osobę
będzie skutkowało zablokowaniem lub odebraniem karnetu bez prawa zwrotu kaucji. Zabrania się
wchodzenia na teren Polany Pingwina poza wyznaczoną do tego bramką wejściową. Osoby wchodzące

poza wyznaczonym wejściem będą usuwane z terenu Polany Pingwina.

7. Trasy zjazdowe są jednokierunkowe i są przeznaczone wyłącznie do zjazdu w dół. Użytkownicy zobowiązani

są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych i czynnych trasach.

8. Zabrania się wprowadzania na teren Polany Pingwina zwierząt oraz pozostawiania i wyrzucania nieczystości

w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

9. Zabrania się spożywania alkoholu i palenia tytoniu na Polanie Pingwina oraz w trakcie korzystania z

przenośnika taśmowego.

10. Polana Pingwina jest czynna w godzinach określonych na tablicy informacyjnej zlokalizowanej przy

bramkach wejściowych oraz kasach. Zabrania się korzystania z Polany Pingwina poza godzinami ich otwarcia

oraz przebywania poza miejscami do tego wyznaczonymi.

11. Pracownicy spółki są uprawnieni do kontroli ważności karnetu oraz zasad korzystania z karnetu.

12. Rozpoczęte karnety czasowe nie podlegają zwrotowi.

13. Spółka nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu sportowego.

14. Należy używać sprawny technicznie sprzęt sportowy odpowiedni do rodzaju podejmowanej aktywności,

zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia.

15. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu oraz nie stosujące się do poleceń obsługi mogą zostać
usunięte poza terenu Polany Pingwina. Może to skutkować zablokowanie lub odebranie karnetu bez prawa

zwrotu kaucji. W uzasadnionych przypadkach obsługa ma prawo odmówić przejazdu.

16. Użytkownicy Polany Pingwina  powinni zachować szczególną ostrożność w związku z mogącymi pojawić
się na trasie przeszkodami, takimi jak: hydranty, armatki, systemy naśnieżania, lampy oświetleniowe ,

skutery śnieżne, quady ratraki itp.

17. Trasy zjazdowe oraz snowtubing  są wyznaczone naturalnymi granicami takimi jak: linie lasu, brzegi nasypów

lub oznaczone siatkami, flarami, znakami ograniczającymi lub innymi.



18. Polana Pingwina podzielona jest na dwie części: dla użytkowników nart i desek snowboardowych oraz dla

korzystających z sanek oraz snowtubingu. Kategorycznie zabronione jest zjeżdżanie osób korzystających z

nart lub desek snowboardowych po trasie wyznaczonej dla użytkowników sanek lub na torach snowtubingu

lub użytkowników sanek i snowtubingu po trasie wyznaczonej dla użytkowników nart i desek

snowboardowych.

19. W przypadku zauważenia wypadku, każdy kto znajdzie się w pobliżu, winien zabezpieczyć to miejsce i

służyć poszkodowanemu pomocą. Każdy uczestnik wypadku, sprawca, poszkodowany lub świadek jest

zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe. W razie wypadku lub potrzeby udzielenia

pierwszej pomocy należy niezwłocznie zwrócić się do ratownika lub do obsługi wyciągu.

20. Osoby korzystające z trasy zjazdowej zobowiązane są do:

● Zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.

● Zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków

atmosferycznych i natężenia ruchu.

● Wybierania takiego toru jazdy by uniknąć zderzenia z innym zjeżdżającym, znajdującym się przed nim.

● Wyprzedzania innych użytkowników tras tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu

wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów.

● Wjeżdżania na trasę zjazdową, po uprzednim sprawdzeniu czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i

innych.

● Unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności.

● Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe.

● Podchodzenie lub schodzenia wyłącznie poza granicami trasy zjazdowej.

● Przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej.

21. Zasady korzystania ze snowtubingu:

● Korzystanie ze snowtubingu zalecane jest dla dzieci od lat 4 , dzieci młodsze korzystają z toru tylko i

wyłącznie pod nadzorem opiekuna i na jego odpowiedzialność.

● Dzieci do lat 18 korzystają ze snowtubingu pod nadzorem osoby dorosłej.

● Według Dz.U. z 2009r.,nr.226 , poz.1809 zaleca się aby korzystający ze snowtubingu do 16-go roku życia był
wyposażony w kask. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się używanie kasku wszystkim korzystającym z

toru.

● Zjazd torem do snowtubingu odbywa się pojedynczo, zabrania się jazdy we dwoje.

● Obowiązuje wyznaczony tor zjazdu.

● Po zjeździe opuszczamy tor i odkładamy ponton na wyznaczone miejsce.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO

1. Przenośnik taśmowy służy do przewozu osób pod górę z i bez sprzętu sportowego.

2. Narty, deski snowboardowe i inne dopuszczone urządzenia przeznaczone do zjazdu należy ułożyć płasko na

taśmie wzdłuż toru jazdy lub trzymać w rękach przed sobą.

3. Zabronione jest transportowanie przenośnikiem taśmowym ciężkich przedmiotów.

4. Po przejściu przez bramki należy wejść  w wyznaczonym miejscu na taśmę jezdną.

5. Na taśmie jezdnej należy ustawiać się pojedynczo, jedna osoba za drugą z zachowaniem co najmniej  2

metrowego odstępu pomiędzy użytkownikami.

6. Dzieci poniżej 5 roku życia muszą jechać taśmą jezdną w towarzystwie osoby dorosłej.

7. W czasie jazdy należy stać obiema nogami na taśmie jezdnej, w pozycji zapewniającej stabilność.

8. Zabrania się chodzenia po urządzeniu, korzystania z niego pod nieobecność personelu.



9. Przed wejściem na taśmę jezdną należy ściągnąć i pozostawić wszelkie przedmioty mogące zaczepić się o

elementy przenośnika taśmowego, czy w inny sposób stwarzać zagrożenie dla użytkowników przenośnika

taśmowego.

10. Użytkownicy posiadający długie włosy zobowiązani są do ich zabezpieczenia w taki sposób, by nie mogły
zaczepić się o elementy przenośnika taśmowego.

11. W czasie jazdy zabronione jest siadanie, leżenia bądź skakanie na taśmie jezdnej.

12. W czasie jazdy zabronione jest wykonywanie gwałtownych ruchów.

13. Przy wysiadaniu należy opuścić peron górny w nakazanym kierunku zależnym od używanego sprzętu

sportowego.

14. Nie wolno zatrzymywać się na peronie głównym (w miejscu wysiadania), należy go jak najszybciej opuścić.

15. Przenośnik taśmowy może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych, bądź z

innych przyczyn niezależnych od zarządzającego stacją narciarską.

16. Po zatrzymaniu przenośnika taśmowego, należy zachować spokój i czekać na polecenia oraz informacje od

obsługi.


