
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZENOŚNIKA TRANSPORTU LUDZI FIRMY ENITRA
 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. Podstawą do przejazdu przenośnikiem jest posiadanie ważnego karnetu.
2. Osobom korzystającym z przenośnika zabrania się posiadania luźnej odzieży (np. długi szalik) ze
względu na możliwość wciągnięcia materiału w ruchome elementy przenośnika.
3. Dzieci do 7 roku życia mogą korzystać z przenośnika wyłącznie pod bezpośrednią opieką osoby
dorosłej.
4. Zabrania się korzystania z przenośnika osobom w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych
substancji psychoaktywnych.
5. Dojazd do płyty wejściowej przenośnika dozwolony jest tylko po wyznaczonej trasie.
6. Przejazd przenośnikiem można rozpocząć wyłącznie na stacji wejściowej, a zakończyć na stacji
wyjściowej.
7. Na taśmie transportującej należy zachować bezpieczny odstęp pomiędzy użytkownikami tj. co
najmniej 2 metry.
8. Na taśmie transportującej należy utrzymywać pozycję pionową, nie wychylać się na boki, nie
obracać – wymienione zachowania grożą upadkiem.
9. Zakazuje się użytkowania przenośnika niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz inaczej niż mówi o
tym regulamin.
10. Nie wolno kłaść się, siadać lub też jechać ustawionym w poprzek na przenośniku.
11. Zakazuje się przemieszczania się po przenośniku w trakcie jazdy oraz schodzenia z niego w
trakcie jazdy.
12. Po opuszczeniu przenośnika należy oddalić się od niego niezwłocznie po wyznaczonej trasie.
13. W obrębie przenośnika, jak i w czasie przejazdu nim należy stosować się do poleceń obsługi
Stacji oraz informacji umieszczonych na znakach graficznych i zachować szczególną ostrożność.
14. Do wjazdu na peron dolny wyciągu poza kolejnością uprawniona jest obsługa Stacji, ratownicy
GOPR, instruktorzy Szkoły LUSTYK TEAM wraz z kursantami w trakcie trwania zajęć.
15. W przypadku awarii  lub zatrzymania przenośnika należy zachować opanowanie i  opuścić go
schodząc powoli na bok.
16. W razie awarii taśmy lub jej mechanizmu (co powoduje jej cofanie się) należy zejść na chodnik
boczny, a następnie bezpiecznie opuścić przenośnik.
17. Wszystkie możliwe nieprawidłowości działania mechanizmu taśmy (nierówna praca, zbyt głośna
praca, zalodzona taśma transportująca) należy zgłosić obsłudze Stacji.
18. 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.
19.  Niestosowanie się  do niniejszego regulaminu będzie  skutkowało usunięciem Użytkownika z
terenu Stacji bez możliwości zwrotu kosztów zakupionego karnetu.
20. 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/

