REGULAMINY OŚRODKA NARCIARSKIEGO TRZEPOWO
Ogólny regulamin Ośrodka Narciarskiego Trzepowo
1. Wejście na teren Ośrodka Narciarskiego Trzepowo jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.
2. Zakup karty magnetycznej oznacza zaakceptowanie regulaminu korzystania z kart
magnetycznych i regulaminu Ośrodka Narciarskiego Trzepowo.
3. Korzystanie z obiektów i urządzeo Ośrodka Narciarskiego Trzepowo jest możliwe
tylko w godz. otwarcia ośrodka.
4. Osoby, które przebywają na terenie Ośrodka Narciarskiego Trzepowo, powinny
zachowad należytą ostrożnośd i postępowad w sposób niezagrażający zdrowiu, życiu
oraz bezpieczeostwu innych osób.
5. Należy przestrzegad regulaminu, zasad korzystania z wyciągów i tras narciarskich oraz
stosowad się do znaków i zaleceo obsługi wyciągu.
6. Psy (na smyczy lub w kagaocach) można wprowadzad na teren Ośrodka Narciarskiego
Trzepowo, jeżeli są pod stałym nadzorem właściciela.

Regulamin korzystania z kart magnetycznych:
1. Korzystanie z dużych wyciągów orczykowych jest możliwe wyłącznie po zakupie karty
magnetycznej.
2. Karty magnetyczne zakupujemy tylko w kasie Ośrodka Narciarskiego Trzepowo.
3. Karta magnetyczna jest ważna przez jeden, bieżący sezon zimowy.
4. Kartę można zwrócid do kooca sezonu zimowego, odbierając za nią kaucję oraz
należnośd za niewykorzystane przejazdy (w przypadku karty punktowej).
5. Do wyboru klientów w sprzedaży są karty punktowe oraz terminowe.
6. Kaucja za każdą kartę wynosi 10 zł, zwrot kaucji ma miejsce w dniu oddania karty.
7. Karty uszkodzone nie podlegają zwrotom ani reklamacji.
8. Z karty terminowej może korzystad tylko jedna osoba. Karta w chwili przyłożenia do
czytnika bramkowego blokuje się na określony czas.
9. Osoby, które korzystają z kart ulgowych, a nie należą do danej grupy wiekowej, mogą
utracid kartę.
10. Przy bramkach na wyciągi znajdują się czytniki kart, które po przybliżeniu karty,
umożliwiają przejście.
11. Należy uważad, aby podwójnie nie skasowad karty, dlatego nie trzymamy jej za długo
przy czytniku oraz nie machamy nią.
12. Kartę umieszczamy w wygodnym i łatwo dostępnym miejscu, najlepiej na skipassie.
13. Przez bramkę, przy wykonaniu jednego otwarcia, może przejśd tylko jedna osoba.
14. Po wczytaniu karty i usłyszeniu sygnału dźwiękowego, klient przechodzi na peron
przez bramkę.

Regulamin korzystania z wyciągu orczykowego
1. Na orczyku może jechad tylko 1 osoba.
2. Po "skasowaniu" biletu należy niezwłocznie przejśd przez bramkę wejściową
(kołowrót).
3. Kijki należy trzymad w jednej ręce (pasek kijka nie może byd zawieszony na ręce).
4. Należy jechad prosto, wyznaczonym śladem.
5. Trzymad orczyk do kooca jazdy, nie puszczad wcześniej.
6. Opuścid peron w wyznaczonym kierunku
7. Nie wolno kontynuowad jazdy poza strefą wysiadania.
8. Każdy, kto korzysta z wyciągów Ośrodka Narciarskiego Trzepowo ma obowiązek
przestrzegad obowiązującego regulaminu, zasad korzystania z wyciągów i tras
narciarskich oraz stosowad się do znaków i zaleceo obsługi wyciągu.

Regulamin korzystania z wyciągu i toru dętek śnieżnych
1. Korzystający z wyciągów bezwzględnie muszą podporządkowad się poleceniom
obsługi.
2. Korzystad z wyciągu mogą osoby z ważnym biletem na dany wyciąg.
3. Zabrania się korzystania z wyciągu osobom nietrzeźwym.
4. Z jednej dętki może korzystad tylko jedna osoba.
5. Ciężar osoby na dętce nie może przekroczyd 90 kg.
6. Zabrania się korzystania z dętek osobom w butach narciarskich oraz twardych
snowboardowych.
7. Dzieci korzystające z wyciągu powinny posiadad kask ochronny.

Reguły zachowania się na stoku
1. Każdy narciarz, który przebywa na trasach narciarskich musi mied na uwadze nie tylko
swoje bezpieczeostwo, ale i innych osób przebywających na stoku.
2. Należy dostosowad szybkośd jazdy do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz
warunków atmosferycznych.
3. Można wyprzedzad z prawej i z lewej strony, ale zachowując ostrożnośd oraz
odpowiednią odległośd od osoby wyprzedzanej.
4. Należy unikad zatrzymywania się na stoku.
5. Schodzid i podchodzid na trasie można tylko poboczem, nie przeszkadzając w ruchu
narciarskim.
6. W razie wypadku, zasłabnięcia każdy świadek powinien udzielid pomocy i wezwad
pogotowie.
7. Każdy, kto przebywa na stoku może zjeżdżad tylko na wytyczonych do tego celu
trasach, uważając na hydranty, armatki lub inne urządzenia.
8. Jazda poza wyznaczoną trasą odbywa się na własną odpowiedzialnośd.
9. Każdy, kto korzysta z wyciągów Ośrodka Narciarskiego Trzepowo ma obowiązek
przestrzegad regulaminu, który tutaj obowiązuje.

Regulamin wypożyczalni sprzętu narciarskiego Ośrodka Narciarskiego
Trzepowo
1. Sprzęt z wypożyczalni wypożyczany jest według obowiązującego cennika.
2. Przy wypożyczaniu sprzętu należy zostawid kaucję stanowiącą równowartośd
wypożyczonego sprzętu.
3. W przypadku braku kaucji, wypożyczający powinien posiadad dwa własne dokumenty
tożsamości ze zdjęciem, z czego jeden powinien dobrowolnie pozostawid w
wypożyczalni, a drugi okazad dla uwiarygodnienia danych osobowych.
4. W razie uszkodzenia sprzętu zostanie pobrana opłata w celu pokrycia kosztów
naprawy.
5. Sprzęt narciarski oraz snowboardowy przed oddaniem należy oczyścid ze śniegu.
6. W wypożyczalni może przebywad jednocześnie nie więcej niż 6 osób.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SNOWPARKU
1. URZĄDZENIA W OBRĘBIE SNOWPARKU PRZEZNACZONE SĄ WYŁĄCZNIE DO UŻYTKOWANIA
PRZEZ OSOBY JEŻDŻĄCE NA DESKACH SNOWBOARDOWYCH I NARTACH FREESTYLOWYCH.
2. UCZESTNICY KORZYSTAJĄ ZE SNOWPARKU NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚD.
3. NA JEDNYM URZĄDZENIU MOŻE JEŹDZID MAKSYMALNIE 1 OSOBA.
4. JAZDA BEZ PEŁNEGO ZABEZPIECZENIA, W TYM: KASKU, OCHRANIACZY NA GOLENIE,
KOLANA, ŁOKCIE, NADGARSTKI I KRĘGOSŁUP JEST ZABRONIONA.
5. JAZDA I UŻYTKOWANIE URZĄDZEO SNOWPARKU POD WPŁYWEM ALKOHOLU I ŚRODKÓW
ODURZAJĄCYCH JEST ZABRONIONA.
6. OSOBY, KTÓRE NIE UKOOCZYŁY 18 ROKU ŻYCIA, MOGĄ KORZYSTAD ZE SNOWPARKU
WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW LUB INNYCH PRZEDSTAWICIELI
USTAWOWYCH.
7. CHODZENIE PO URZĄDZENIACH, PRZEBYWANIE W STREFIE NAJAZDÓW ORAZ ZESKOKÓW Z
URZĄDZEO JEST ZABRONIONE.
8. JAZDA NA DESCE SNOWBOARDOWEJ I NARTACH FREESTYLOWYCH JEST SPORTEM
NIEBEZPIECZNYM. PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD NIE ELIMINUJE W CAŁOŚCI RYZYKA
URAZÓW.
9. RYZYKO ZWIĄZANE Z AMATORSKIM I WYCZYNOWYM KORZYSTANIEM ZE SNOWPARKU
PONOSI KORZYSTAJĄCY, W ZWIĄZKU Z CZYM PRODUCENT URZĄDZEO NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY ZARÓWNO NA OSOBIE JAK I NA MIENIU, WYNIKŁE Z
NIEZGODNEGO Z NINIEJSZYM REGULAMINEM UŻYTKOWANIA SNOWPARKU, JAKO
ZWIĄZANE Z RYZYKIEM SPORTOWYM.
10. TRZY PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO I SPRAWNEGO KORZYSTANIA Z PARKU:
I. SPRAWDŹ ZANIM SKOCZYSZ:
- zanim przystąpisz do jazdy zwród szczególną uwagę na znakowanie i ostrzeżenia,
- potraktuj pierwszy zjazd jako rozgrzewkę, która pozwoli Ci zaznajomid się z terenem,
- nie skacz na oślep i używaj ochraniaczy.
II. DOSTOSUJ SIĘ SPOKOJNIE:
- bądź świadomy swoich ograniczeo i zjeżdżaj adekwatnie do poziomu swoich umiejętności,
- zorientuj się co do zmian w budowie parku,
- nie planuj żadnych zmian w swoim przejeździe jeśli nie posiadasz wystarczających
umiejętności i doświadczenia.
III. SZACUNEK ODPŁACAJ SZACUNKIEM:

- szanuj teren i pozostałych uczestników,
- teren parku jest dostępny dla każdego zawodnika niezależnie od sprzętu ani zdolności,
- czekaj na swą kolej i start,
- pamiętaj, aby zawsze szybko uprzątnąd obszar lądowania,
- dostosuj się do znaków i stój z dala od obszarów, na których odbywają się przejazdy
zawodników.
PAMIĘTAJ!!!
NIC NIE CHRONI PRZED UPADKIEM Z URZĄDZEO
NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI
NIE WYKONUJ AKROBACJI BEZ SPORTOWEGO PRZYGOTOWANIA
UWAŻAJ NA TEGO, KTÓRY JEST PONIŻEJ
TELEFONY ALARMOWE:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Numer ratunkowy 112

Zakup karnetu jest równoznaczny z akceptacją w/w regulaminów.

