REGULAMIN DLA NARCIARZY KORZYSTAJĄCYCH Z KOLEI LINOWEJ
1.Podstawą do wjazdu koleją jest posiadanie ważnego karnetu na przejazd. Do
kontroli karnetu upoważniona jest obsługa kolei. Dzieci mogą wjeżdżać koleją tylko
pod opieką osób dorosłych.
2.Dojazd do stacji dolnej i dojście do peronu dozwolone jest tylko po wyznaczonej
przez obsługę kolei, trasie.
3.Po wejściu na peron, należy oczekiwać na otwarcie bramek taktujących.
Oczekiwanie na peronie nie może utrudniać ruchu dla innych narciarzy oczekujących
w kolejce.
4.Przez bramki taktujące może przejść maksymalnie 2 osoby, pozostali oczekują na
następne otwarcie.
5.Po zajęciu miejsc na krześle, należy zamknąć pałąk zabezpieczający, a narty
zaprzeć na podnóżkach. Na krześle mogą wjeżdżać maksymalnie dwie osoby.
6.Snowboardziści przy wsiadaniu na krzesło, jedną nogę muszą mieć odpiętą od
wiązania.
7.W czasie przejazdu na trasie należy stosować się do znaków informacyjnych
umieszczonych na podporach trasowych kolei. Nie wolno otwierać pałąka
zabezpieczającego przed dojazdem do peronu górnego. W czasie wjazdu nie wolno
wstawać na krzesła i kołysać krzesłami.
8.Po dojechaniu do peronu górnego, otworzyć pałąk zabezpieczający, stanąć na
nartach lub desce snowboardowej i zjechać z peronu. Po zjechaniu z peronu
niezwłocznie oddalić się od peronu aby nie utrudniać zjazdu następnym narciarzom.
9.W przypadku zatrzymania kolei, należy czekać na krzesłach i stosować się do
poleceń obsługi.
10.Dzieci i młodzież do 16-tego roku życia obowiązuje przy wjeździe koleją i
zjeżdżaniu trasą zjazdową posiadanie kasku ochronnego, konstrukcyjnie do tego celu
przeznaczonego. W przypadku nie spełnienia tego warunku, obsługa kolei
zobowiązana jest do zabronienia korzystania z kolei i trasy zjazdowej danej osobie.
11.Obsługa kolei może odmówić wstępu na kolej lub nakazać opuszczenie terenu
Stacji osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
12.Do przejazdu poza kolejnością upoważnieni są pracownicy Ośrodka KiczeraSki
oraz ratownicy w czasie akcji ratunkowej
13.W razie wypadku lub potrzeby pomocy należy powiadomić obsługę kolei.
14.W sprawach nie objętych regulaminem, należy stosować się do zaleceń obsługi
kolei

