
REGULAMIN PORZĄDKOWY OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE OŚRODKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO 
„SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ” 
 1. Ośrodek sportowo-rekreacyjny SKI&SUN Świeradów Zdrój Oddział SKI&SUN Sp. z o.o. Sp. j. z 
siedzibą w Krakowie (kod: 30-150), ul. Armii Krajowej 19, zarejestrowana w Rejestrze 
Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie 
Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 273610, posiadający nr NIP 677-22-83- 739 
organizuje, realizuje i zabezpiecza działalność sportowo-rekreacyjną w układzie całorocznym.  
2. Na potrzeby niniejszego regulaminu Oddział SKI&SUN Świeradów Zdrój zwany jest dalej 
„Ośrodkiem”.  
3. Niniejszy Regulamin porządkowy obowiązuje na terenie całego Ośrodka i reguluje zasady 
korzystania z usług w tym Ośrodku, tj. z przejazdów koleją gondolową, narciarskiej trasy zjazdowej, 
snowpark oraz pozostałej infrastruktury technicznej związanej z obsługą klientów. Wejście na teren 
Ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.  
4. Numery telefonów alarmowych i telefonów kontaktowych Ośrodka znajdują się na okienku Punktu 
Informacyjnego na dolnej stacji kolei oraz u obsługi kolei.  
5. Ośrodek czynny jest przez cały rok kalendarzowy, za wyjątkiem dnia 01 listopada, Wielki Piątek 
oraz okresów planowanych przerw technicznych. Informacje w tym zakresie podawane będą na 
stornie internetowej i w kasach Ośrodka.  
6. Ośrodek czynny jest: a. W sezonie zimowym od godz. 9:00 do godz. 16:00 oraz od godz. 18:00 do 
godz. 22:00,a trasa zjazdowa do godz. 22:30. b. W pozostałym okresie od godz. 9:00 do godz. 16:00 z 
możliwością wydłużenia w miesiącach lipcu i sierpniu. Rozkład funkcjonowania kolei wraz ze 
zmianami umieszczony będzie na stronie internetowej www.skisun.pl oraz na tablicy informacyjnej.  
7. Ze względu na warunki pogodowe zagrażające bezpieczeństwu, w szczególności silny wiatr obsługa 
kolei gondolowej w Ośrodku może wstrzymać pracę kolei do chwili ustąpienia zagrożenia.  
8. Użytkownik tras zjazdowych, snowparku i urządzeń rekreacyjnych udostępnianych w ramach 
Ośrodka zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, Kodeksu Narciarskiego FIS 
(Międzynarodowej Federacji Narciarskiej) stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu oraz 
Ustawy „O bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich” z 
dn. 18.08.2011r.  
9. Osoby przebywające na terenie Ośrodka i korzystające z infrastruktury Ośrodka powinny zachować 
należytą ostrożność i postępować w sposób niezagrażający życiu, zdrowiu oraz bezpieczeństwu 
własnemu i innych osób.  
10. Ośrodek zastrzega sobie, że szkolenia dzieci i młodzieży oraz osób początkujących odbywają się 
na orczyku szkoleniowy oraz na nartostradzie i prowadzone są przez specjalnie wyszkolonych do tego 
instruktorów, posiadających aktualne uprawnienia PZN i/lub UKFIS. Jednocześnie zabrania się 
prowadzenia jakichkolwiek indywidualnych czy grupowych szkoleń i zajęć na terenie Ośrodka przez 
osoby i szkoły narciarskie inne niż upoważnione przez SKI&SUN. Zgody na prowadzenie szkoleń 
wydaje biuro SKI&SUN Świeradów Zdrój, za zgodę na prowadzenia szkolenia na nartostradzie należy 
uiścić opłatę administracyjną w wysokości 300 zł /dzień. Ośrodek narciarski SKI&SUN Świeradów 
Zdrój zastrzega również, że prawo do prowadzenia zajęć po uiszczeniu opłaty administracyjnej mają 
wyłącznie szkoły narciarskie i instruktorzy Zewnętrzni tzn. Instruktorzy i szkoły narciarskie lokalne nie 
będące integralną częścią ośrodka  maja kategoryczny zakaz prowadzeni zajęć na ośrodku SKI&SUN. 
Ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu prowadzonych szkoleń na nartostradzie przez 
osoby spoza SKI&BIKE, ani za następstwa z tytułu potencjalnych wypadków. Naruszenie powyższego 
obowiązku będzie skutkowało nałożeniem kary w wysokości 900 zł, oraz blokadą karnetów 
(skipassów). 
11. Naruszenie przez osoby przebywające na terenie Ośrodka i korzystające z infrastruktury Ośrodka 
treści pkt. 9 niniejszego Regulaminu będzie stanowiło podstawę do opuszczenia terenu Ośrodka. W 
przypadku braku dobrowolnego opuszczenia terenu Ośrodka zawiadomione zostaną odpowiednie 
Organy tj. Policja inne. W takiej sytuacji zwrot należności za bilet lub skipass nie będzie dokonywany, 
dodatkowo zakupiony skipass będzie blokowany w celu uniemożliwienia dalszego korzystania z 
niego.  



12. Szczegółowe warunki panujące na trasie zjazdowej udostępniane są na stronie internetowej 
www.skisun.pl oraz u pracowników obsługi kolei i kas. Użytkownik winien przed rozpoczęciem 
korzystania z trasy zjazdowej zapoznać się z tymi warunkami i dostosować do nich prędkość oraz 
sposób jazdy. 
 13. Zabronione jest korzystanie z trasy zjazdowej oraz innych urządzeń sportowych i rekreacyjnych 
po spożyciu środków odurzających lub alkoholu, jak również spożywanie alkoholu i palenie tytoniu 
poza miejscami do tego wyznaczonymi. Zarządzający Ośrodkiem lub osoba przez niego upoważniona 
może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie Ośrodka osobie, której zachowanie wyraźnie 
wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. W 
przypadku braku dobrowolnego opuszczenia terenu Ośrodka zawiadomione zostaną odpowiednie 
Organy tj. Policja inne  
14. Osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na terenie Ośrodka, do ukończenia 
16 roku życia, zobowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego.  
15. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na terenie Ośrodka zobowiązane są do 
zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w 
szczególności: a.zapoznania się z zasadami korzystania z Ośrodka i ich bezwzględnego przestrzegania; 
b.stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego Ośrodkiem; 
c.zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, 
warunków atmosferycznych i natężenia ruchu; d.użytkowania sprawnego technicznie sprzętu 
narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z 
jego przeznaczeniem i zasadami użycia; e.bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o 
zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć 
wpływ na bezpieczeństwo użytkowników kolei.  
16. Zabronione jest wnoszenie na teren Ośrodka przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu 
pozostałych uczestników ruchu narciarskiego oraz pozostawianie i wyrzucanie nieczystości.  
17. Użytkownik trasy zjazdowej zobowiązany jest do przestrzegania znaków umieszczonych na trasie, 
których opis znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Załącznik ten zawiera ponadto 
obowiązującą skalę trudności narciarskich tras zjazdowych.  
18. Trasa zjazdowa ograniczona jest naturalnymi granicami lasu, brzegami skarp, 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.  
19. Trasa zjazdowa rozpoczyna się na wysokości górnej stacji kolei gondolowej, a kończy przed 
wejściem na peron stacji dolnej, w miejscach określonych znakami „koniec trasy”.  
20. Jazda poza wyznaczoną trasą zjazdową, jak również korzystanie z trasy, gdy jest zamknięta, jest 
zabroniona. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mające wtedy miejsce. 
 21. Na trasie zjazdowej w czasie jej otwarcia dla ruchu może pojawić się oznakowany skuter GOPR 
lub Zespołu Ratownictwa Narciarskiego, oznakowany skuter obsługi kolei lub ratrak, jadące na 
sygnałach świetlnych lub akustycznych. Pojazdy te mają bezwzględne pierwszeństwo niezależnie od 
kierunku jazdy.  
22. Zespół ratowniczy GOPR lub Zespół Ratownictwa Narciarskiego ma bezwzględne pierwszeństwo 
na trasie zjazdowej i każdy użytkownik zobowiązany jest ustąpić mu pierwszeństwa.  
23. Trasa zjazdowa w sezonie zimowym może być częściowo zamykana w celu organizacji imprez 
sportowo-rekreacyjnych. Nie stanowi to podstawy do składania reklamacji czy wnioskowania o zwrot 
cen za bilety oraz skipassy.  
24. Ustawianie na trasie zjazdowej slalomów i wydzielanie pólek ćwiczebnych wymaga uzyskania 
stosownej zgody.  
25. W godzinach, w których czynna jest trasa zjazdowa, zabronione jest poruszanie się po niej w inny 
sposób niż na nartach, czy desce snowboardowej. Wyjątek stanowią pojazdy uprawnione.  
26. Poza godzinami, w których czynna jest trasa zjazdowa, poruszanie się po niej jest zabronione. 



 27. Nad bezpieczeństwem użytkowników Ośrodka czuwają ratownicy Grupy Karkonoskiej Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR), lub Zespół Ratownictwa Narciarskiego, których stacja 
ratownicza zorganizowana jest w budynku dolnej stacji kolei gondolowej.  
28. Zaistniałe na trasie zjazdowej oraz na pozostałym terenie Ośrodka wypadki winny być 
niezwłocznie zgłoszone ratownikom GOPR lub Zespołowi Ratownictwa Narciarskiego (pod numerem 
telefonu 985 lub 601 100 300 lub 605 608 363) lub w biurze Ośrodka znajdującym się w budynku 
stacji dolnej (numer telefonu 75 78 17 018).  
29. Za wypadki zaistniałe na trasie zjazdowej poza godzinami otwarcia oraz za poniesione szkody 
wynikające z nie przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, Spółka SKI&SUN Sp. z o.o. Sp. j. nie 
ponosi odpowiedzialności. Zarząd SKI&SUN Sp. z o.o. Sp. j. 


