REGULAMIN
BEZPIECZEŃSTWA
Wyciąg narciarski jest urządzeniem transportu górskiego udostępnionym do użytku publicznego.
Osoby korzystające z wyciągu powinny znać i przestrzegać poniższe warunki bezpieczeństwa.
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Z wyciągów mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające podstawowe umiejętności jazdy na nartach lub desce
snowboardowej.
Z wyciągów nie mogą korzystać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
Do wyciągów należy podchodzić wyłącznie przez bramki kontrolne. Należy stosować się do poleceń obsługi.
W trakcie wyprzęgania, narty należy ustawić równolegle do trasy wyciągu i pozostając w lekkim rozkroku,
uchwycić ręką zbliżający się drążek urządzenia holującego, po czym umieścić talerzyk między nogami.
Do każdego uchwytu holującego może wczepiać się tylko jedna osoba.
Zabrania się używania urządzeń holujących do innych celów jak jazda wyciągiem. Ponadto zabrania się jazdy
z drążkiem holującym trzymanym w rękach lub przy pomocy kijów narciarskich.
W czasie jazdy wyciągiem narty należy prowadzić równolegle po śladzie. Zabrania się jazdy slalomem i z
oporowaniem nartami lub snowboardem.
Po przejściu bramki należy przejść w wyznaczonym miejscu do wczepienia i przełożyć kijki do jednej ręki (pasek
kijka nie może być założony na ręce).
Jeżeli w trakcie wjazdu wyciągiem nastąpi jego zatrzymanie należy spokojnie oczekiwać wznowienia ruchu lub
zastosować się do poleceń obsługi.
W razie upadku na trasie podjazdu, należy natychmiast wypuścić uchwyt, szybko usunąć się z toru
wyciągu i przejść do najbliższej trasy zjazdowej.
Przy wjeździe na górną stację wyciągu (w strefę wyprzęgania) należy wyjąć talerzyk spomiędzy nóg i puścić
swobodnie drążek przed siebie wzdłuż trasy wyciągu. Zabrania się rzucania drążka w kierunku prostopadłym
do ruchu wyciągu.
Przy wysiadaniu należy opuścić górną stację wyciągu w nakazanym kierunku. Zabrania się kontynuowania
jazdy poza sferą wysiadania – spowoduje to awaryjne zatrzymanie wyciągu.
Osoby niestosujące się do powyższych zasad lub stwarzające zagrożenie w innych sposób, nie będą
dopuszczane do korzystania z wyciągu.
Osoby uprawiające narciarstwo bądź snowboarding do ukończenia 16 roku życia zobowiązane są używać w
czasie jazdy kasków ochronnych.
Na trasie wyciągów należy obserwować znaki informacyjne i stosować się do nich.
W razie wypadku każdy znajdujący się w pobliżu powinien poszkodowanemu służyć pomocą.
Każdy, obojętnie czy sprawca wypadku, czy poszkodowany, czy świadek muszą w razie wypadku podać swoje
dane osobowe.
Właściciel wyciągu nie odpowiada za skutki wypadków, kontuzji i urazów spowodowanych przez uczestników
ruchu na trasie zjazdowej.
Wszyscy narciarze zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych trasach narciarskich.
Na trasie wyciągu oraz na trasach narciarskich może pojawić się sprzęt służb ratunkowych lub obsługi wyciągu
(ratraki, skutery śnieżne, itp.)
Na trasach zjazdowych mogą odbywać się zawody oraz treningi narciarskie.
Wszyscy korzystający ze stacji narciarskiej zobowiązani są przestrzegać regulaminu korzystania z urządzeń
wyciągowych.
Stacja narciarska nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu narciarskiego lub snowboardowego w szczególności
za uszkodzenia i porysowania ślizgów.
Stacja narciarska nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt narciarski pozostawiony bez opieki.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu.
Nad państwa bezpieczeństwem na terenie Stacji Narciarskiej RYBNO czuwa RATOWNIK NARCIARSKI. Teren
Stacji Narciarskiej jest monitorowany.
Wszystkie wyciągi są dopuszczone do eksploatacji przez TDT.
TELEFONY ALARMOWE:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż Pożarna 998,
Policja 997

