REGULAMIN TRASY ZJAZDOWEJ W SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ
1. Użytkownika narciarskiej trasy zjazdowej obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu narciarskiego, które przedstawia Kodeks
Narciarski FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wykroczenia
godzące w bezpieczeństwo innych użytkowników kolei gondolowej i trasy zjazdowej skutkują sankcjami przewidzianymi w
przepisach prawa.
2. Użytkownik narciarskiej trasy zjazdowej zobowiązany jest do przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie,
których opis znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. Załącznik ten zawiera ponadto obowiązującą skalę
trudności narciarskich tras zjazdowych.
3. Trasa zjazdowa czynna jest w godzinach określonych na tablicach znajdujących się nad wejściem na peron stacji dolnej oraz
nad wyjściem ze stacji górnej kolei gondolowej. Poza tymi godzinami trasa jest zamknięta dla ruchu.
4. Na trasie zjazdowej w czasie jej otwarcia dla ruchu narciarskiego może pojawić się oznakowany skuter GOPR lub Zespołu
Ratownictwa Narciarskiego, oznakowany skuter obsługi kolei gondolowej bądź ratrak jadący na sygnałach świetlnych bądź
akustycznych. Pojazdy te mają bezwzględne pierwszeństwo niezależnie od kierunku jazdy.
5. Zespół ratowniczy GOPR lub Zespół Ratownictwa Narciarskiego jadący na nartach z urządzeniem transportującym
poszkodowanych ma bezwzględne pierwszeństwo na trasie zjazdowej.
6. Jazda poza trasą zjazdową lub po trasie zamkniętej – tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
7. Trasa zjazdowa może być okresowo zamykana w całości lub częściowo w celu organizacji zawodów, treningów, szkoleń itp.
Zabrania się wówczas korzystania z niej przez osoby nieuprawnione.
8. Trasa zjazdowa ograniczana jest naturalnymi granicami lasu, brzegami nasypów, ogrodzeniami z siatek lub taśm, tyczkami
lub w inny widoczny sposób. W przypadku, gdy widoczne są ślady pracy ratraków (maszyn do ubijania śniegu), granice trasy
zjazdowej wyznacza zewnętrzny obrys terenu przygotowanego mechanicznie przez ratraki.
9. Zabrania się wjeżdżania na trasę ustawionych slalomów treningowych i na obszar wydzielonych przez instruktorów pólek
ćwiczebnych bez pozwolenia.
10. Ustawianie na trasie zjazdowej slalomów i wydzielanie pólek ćwiczebnych wymaga uzgodnienia warunków i uzyskania
zgody Dyrekcji kolei gondolowej.
11. Na terenie Snowparku obowiązuje „Regulamin Snowparku”. Jest on umieszczony przy wjeździe na jego teren.
12. Trasa zjazdowa rozpoczyna się na wysokości górnego peronu kolei gondolowej, a kończy przed wejściem do stacji dolnej
w miejscach określonych znakami „koniec trasy”. Podobnie oznaczony jest koniec jej wariantów, które pozwalają na dojazd
do ulicy Strażackiej.
13. W godzinach, w których czynna jest trasa zjazdowa, zabronione jest poruszanie się po niej pojazdami silnikowymi, konno,
za pomocą sań i sanek, pieszo, a także podchodzenie jej poboczem na nartach z pomocą fok oraz rakietach śnieżnych.
14. Poza godzinami, w których czynna jest trasa zjazdowa, poruszanie się po niej pojazdami silnikowymi, konno, za pomocą
sań i sanek, pieszo, a także podchodzenie jej poboczem na nartach z pomocą fok oraz na rakietach śnieżnych możliwe jest
tylko za zgodą Dyrekcji kolei gondolowej.
15. Zaistniałe podczas zjazdu trasą zjazdową wypadki powinny być niezwłocznie zgłoszone obsłudze kolei gondolowej.
Warunkiem uznania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu jest spisanie stosownego protokołu w biurze Dyrekcji kolei
gondolowej w dniu wydarzenia przez zespół ratownictwa narciarskiego lub GOPR
16. Za skutki wypadków zaistniałych na trasie zjazdowej poza godzinami otwarcia dla ruchu trasy zjazdowej SKI&SUN Sp. z
o.o. Sp. k. nie odpowiada.
17. Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad niniejszego Regulaminu SKI&SUN Sp. z o.o. Sp. k. nie odpowiada.

