
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOLEI LINOWEJ
NA TERENIE STACJI NARCIARSKIEJ „POD WANGIEM”

Celem  Regulaminu  jest  zapewnienie  bezpiecznego  korzystania  z  terenu  i  infrastruktury  Stacji
Narciarskiej POD WANGIEM (Stacja) oraz uregulowanie praw i obowiązków osób przebywających
na  jej  terenie  (Użytkowników).  Każda  osoba  przebywająca  na  terenie  Stacji,  ma  obowiązek
zapoznania  się  z  obowiązującymi  regulaminami  i  stosowania  się  do  postanowień  niniejszego
regulaminu oraz do wskazówek i poleceń obsługi Stacji.

1. Kolej linowa krzesełkowa jest urządzeniem komunikacyjnym wymagającym zdyscyplinowanego i
ostrożnego zachowania.
2. Osoby początkujące oraz osoby mniej sprawne psychofizycznie mają obowiązek powiadomić o
tym fakcie osobę z obsługi Stacji wykonującej pracę przy kolei linowej, celem zwolnienia jej pracy i
udzielenia pomocy w trakcie wsiadania i wysiadania z krzesła kolei.
3.  Bezwzględnie  zakazane  jest  korzystanie  z  kolei  linowej  krzesełkowej,  kiedy  nie  ma przy  niej
pracownika z obsługi Stacji do pomocy.
4. Z jednego krzesła kolei linowej krzesełkowej mogą korzystać jednocześnie 4 osoby. Informacje na
ten temat umieszczone są przy bramkach prowadzących do kolei  linowej  krzesełkowej,  z  czym
osoba korzystająca z kolei linowej krzesełkowej ma obowiązek zapoznania się.
5. Dzieci do lat 14 mogą korzystać z kolei linowej wyłącznie w towarzystwie osoby pełnoletniej
(opiekuna).
6. Plecaki  oraz inny bagaż podręczny (torby, aparaty fotograficzne itp.) muszą być trzymane na
kolanach lub za zgodą obsługi na siedzeniu obok. Stacja nie odpowiada za wypadnięcie i zniszczenie
sprzętu w ten sposób transportowanego. 
6.1  Przewożenie  większych przedmiotów jest  zabronione bez uzyskania pozwolenia Pracownika
obsługi Stacji i uzgodnienia z nim sposobu przewiezienia tego bagażu.
7.  Przed  rozpoczęciem  korzystania  z  urządzeń  transportujących  Użytkownik  ma  obowiązek
prawidłowo użyć karnet we wskazanym miejscu.
8. Na dolnym peronie Użytkownik ma obowiązek:
a) ustawić się przed bramkami wyznaczającymi miejsce wejścia na peron dolny,
b) upewnić się, czy obecna jest obsługa Stacji do pomocy,
c)  w  zależności  od  umiejętności/kondycji  psychofizycznej,  powiadomić  obsługę  o  konieczności
udzielenia jej pomocy, stosownie do punktu 2,
d)  kiedy  otworzą  się  bramki  umożliwiające  wejście  na  peron  dolny  należy  przemieścić  się  z
ostrożnością  na  taśmę  rozbiegową  przeznaczoną  do  wsiadania  na  krzesło  kolei  linowej
krzesełkowej, snowboardziści przed wejściem na peron zobowiązani są do odpięcia tylnej nogi z
wiązania celem zachowania bezpieczeństwa,
e) ustawić się przodem w kierunku pracy kolei linowej krzesełkowej,
f) zabezpieczyć sprzęt sportowy i bagaż w taki sposób, aby nie wyrządził on innym osobom szkody
oraz żeby nie spadł podczas jazdy koleją linową krzesełkową,
g) usiąść na nadjeżdżającym krześle kolei linowej krzesełkowej, zgodnie z przeznaczonymi do tego
miejscami,
h) po wyjeździe z dolnego peronu niezwłocznie opuścić drążek zabezpieczający oraz oprzeć nogi na
podnóżku,
i) upewnić się, czy drążek zabezpieczający jest prawidłowo umieszczony (powinien opierać się na
krześle kolei linowej krzesełkowej).
9. Podczas jazdy koleją linową krzesełkową należy zachować należytą ostrożność i postępować w
sposób niezagrażający życiu, zdrowiu oraz bezpieczeństwu własnemu i innych osób. Bezwzględnie
zakazane jest:



a) kołysanie krzesłem kolei linowej krzesełkowej,
b) podnoszenie drążka zabezpieczającego,
c)  wyrzucanie  śmieci  oraz  innych  przedmiotów,  tj.  sprzętu  sportowego,  plecaków,  bagaży,
papierosów itp.,
d) stawanie, klękanie, leżenie na krześle kolei linowej krzesełkowej,
e) wychylanie się oraz chwytanie się gałęzi drzew lub też innych przedmiotów,
f) ewakuowanie się we własnym zakresie w przypadku zatrzymania się kolei linowej krzesełkowej.
10. Przy wjeździe na peron górny kolei linowej krzesełkowej należy:
a) przygotować siebie, sprzęt sportowy oraz bagaż do wysiadania,
b) unieść drążek zabezpieczający w oznaczonym do tego tablicą miejscu,
c) oczekiwać na dojazd do miejsca oznaczonego do wysiadania, gdzie należy opuścić krzesło kolei
linowej  krzesełkowej  oraz  kierować  się  zgodnie  ze  znakami  lub  poleceniem  obsługi  Stacji  do
wyjazdu,
d) Użytkownicy z wpiętymi nartami, snowboardami lub innym sprzętem sportowym, odjeżdżają po
opuszczeniu krzesła kolei do końca peronu górnego tak, aby następni nadjeżdżający Użytkownicy
mogli bezpiecznie opuścić krzesło kolei linowej krzesełkowej,
11. Wyładowaniem bagażu znajdującego się na osobnej kanapie zajmuje się pracownik Stacji.
12. Do wjazdu na peron dolny kolei linowej krzesełkowej poza kolejnością uprawniona jest obsługa
Stacji,  ratownicy GOPR,  instruktorzy Szkoły  LUSTYK TEAM wraz z  kursantami w trakcie trwania
zajęć.
13. W razie wypadku lub potrzebie udzielenia pierwszej pomocy należy niezwłocznie zwrócić się do
obsługi Stacji lub ratownika narciarskiego. Osoby, które spowodowały wypadek zobowiązane są do
pozostania  na  miejscu  zdarzenia  do momentu przybycia  obsługi  Stacji  oraz  udzielenia  pomocy
przez ratownika.
14. Użytkownik ma obowiązek powiadomić obsługę Stacji o dostrzeżonych wypadkach na stoku,
przeszkodach w prawidłowym funkcjonowaniu kolei linowej krzesełkowej, awariach itp.
15.  Na terenie całej  Stacji  obowiązuje Ustawa o bezpieczeństwie i  ratownictwie w górach i  na
zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dziennik Ustaw z 2019 poz. 1084
– tekst jednolity).
16. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu będzie skutkowało usunięciem z terenu Stacji bez
możliwości zwrotu kosztów zakupionego karnetu.
17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. Regulamin ogłasza się przez
wywieszenie w ogólnie dostępnych miejscach na terenie Stacji Narciarskiej POD WANGIEM oraz na
stronie internetowej www.podwangiem.pl

http://www.podwangiem.pl/

