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 urządzeń Ośrodka Narciarskiego Trzepowo jest możliwe tylko
w godzinach otwarcia Ośrodka.
4. Osoby, które przebywają na terenie Ośrodka Narciarskiego Trzepowo, powinny zachować
należytą ostrożność i postępować w sposób niezagrażający zdrowiu, życiu oraz
bezpieczeństwu innych osób.
5. Należy przestrzegać regulaminu, zasad korzystania z wyciągów i tras narciarskich oraz
stosować się do znaków i zaleceń obsługi wyciągu.
6. Psy (na smyczy i w kagańcach) można wprowadzać na teren Ośrodka Narciarskiego
Trzepowo. Muszą być pod stałym nadzorem właściciela.

Regulamin korzystania z kart magnetycznych:
1. Korzystanie z wyciągów orczykowych i wyciągów do snowtubingu jest możliwe wyłącznie
po zakupie karty magnetycznej.
2. Karty magnetyczne zakupujemy tylko w kasie Ośrodka Narciarskiego Trzepowo.
3. Karta magnetyczna nie traci ważności.
4. Kartę można zwrócić do końca sezonu zimowego, odbierając za nią kaucję oraz należność
za niewykorzystane przejazdy (w przypadku karty punktowej) albo wykorzystać w kolejnym
sezonie zimowym.
5. W sprzedaży są karty punktowe oraz terminowe (czasowe).
6. Kaucja za każdą kartę wynosi 10 zł, zwrot kaucji ma miejsce w chwili oddania karty.
7. Karta uszkodzona nie podlega zwrotowi, ani reklamacji.
8. Z karty terminowej może korzystać 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 utracić
kartę.
10. Przy bramkach na wyciągi znajdują się czytniki kart, które po przybliżeniu karty,
umożliwiają przejście.
11. Należy uważać, aby podwójnie nie skasować karty, dlatego nie trzymamy jej za długo przy
czytniku oraz nie machamy nią.
12. Kartę umieszczamy w wygodnym i łatwo dostępnym miejscu, najlepiej w specjalnym
holderze lub kieszeni na rękawie.
13. Przez bramkę, przy wykonaniu jednego otwarcia, może przejść tylko jedna osoba.
14. Po wczytaniu karty i usłyszeniu sygnału dźwiękowego, klient przechodzi na peron przez
bramkę.

Regulamin korzystania z wyciągów orczykowych
1. Na orczyku może jechać tylko 1 osoba.
2. Po "skasowaniu" biletu niezwłocznie przejdź przez bramkę wejściową (kołowrót).
3. Trzymaj kijki w jednej ręce (pasek kijka nie może być zawieszony na ręce).
4. Jedź prosto - wyznaczonym śladem.
5. Trzymaj orczyk do końca jazdy, nie puszczaj go wcześniej.
6. Opuść peron w wyznaczonym kierunku.
7. Nie kontynuuj jazdy poza strefą wysiadania.
8. Każdy, kto korzysta z wyciągów Ośrodka Narciarskiego Trzepowo ma obowiązek
przestrzegać regulaminu, zasad korzystania z wyciągów i tras narciarskich oraz stosować się
do znaków i zaleceń obsługi wyciągu.

Regulamin korzystania z wyciągu i toru dętek śnieżnych (snowtubingu)
1. Korzystający z wyciągów muszą podporządkować się poleceniom obsługi.
2. Korzystać z wyciągu mogą osoby z ważnym biletem na dany wyciąg.
3. Zabrania się korzystania z wyciągu osobom nietrzeźwym.
4. Z jednej dętki może korzystać tylko jedna osoba.
5. Ciężar osoby na dętce nie może przekroczyć 90 kg.
6. Zabrania się korzystania z dętek osobom w butach narciarskich oraz twardych
snowboardowych.
7. Dzieci korzystające z wyciągu powinny posiadać kask ochronny.

Reguły zachowania się na stoku
1. Każdy narciarz, który przebywa na trasach narciarskich musi mieć na uwadze
bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale i innych osób przebywających na stoku.
2. Należy dostosować prędkość jazdy do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz
warunków atmosferycznych.
3. Można wyprzedzać z prawej i z lewej strony, ale zachowując ostrożność oraz odpowiednią
odległość od osoby wyprzedzanej.
4. Należy unikać zatrzymywania się na stoku.
5. Schodzić i podchodzić na trasie można tylko poboczem, nie przeszkadzając w ruchu
narciarskim.
6. W razie wypadku, zasłabnięcia każdy świadek powinien udzielić pomocy i wezwać pomoc.
7. Każdy, kto przebywa na stoku może zjeżdżać tylko na wytyczonych do tego celu trasach,
uważając na hydranty, armatki lub inne urządzenia.
8. Jazda poza wyznaczoną trasą odbywa się na własną odpowiedzialność.
9. Każdy, kto korzysta z wyciągów Ośrodka Narciarskiego Trzepowo ma obowiązek
przestrzegać regulaminu.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SNOWPARKU
1. UCZESTNICY KORZYSTAJĄ ZE SNOWPARKU NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
2. URZĄDZENIA W OBRĘBIE SNOWPARKU PRZEZNACZONE SĄ DO UŻYTKOWANIA PRZEZ
OSOBY JEŻDŻĄCE NA DESKACH SNOWBOARDOWYCH I NARTACH FREESTYLOWYCH.
3. NA JEDNYM URZĄDZENIU MOŻE JEŹDZIĆ MAKS. 1 OSOBA.
4. JAZDA BEZ PEŁNEGO ZABEZPIECZENIA, W TYM: KASKU, OCHRANIACZY NA GOLENIE,
KOLANA, ŁOKCIE, NADGARSTKI I KRĘGOSŁUP JEST ZABRONIONA.
5. JAZDA I UŻYTKOWANIE URZĄDZEŃ SNOWPARKU POD WPŁYWEM ALKOHOLU I ŚRODKÓW
ODURZAJĄCYCH JEST ZABRONIONA.
6. OSOBY, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18 ROKU ŻYCIA, MOGĄ KORZYSTAĆ ZE SNOWPARKU
WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ RODZICÓW, OPIEKUNÓW LUB INNYCH PRZEDSTAWICIELI
USTAWOWYCH.
7. CHODZENIE PO URZĄDZENIACH, PRZEBYWANIE W STREFIE NAJAZDÓW ORAZ ZESKOKÓW
Z URZĄDZEŃ 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. PRODUCENT URZĄDZEŃ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
SZKODY ZARÓWNO NA OSOBIE JAK I NA MIENIU, WYNIKŁE Z NIEZGODNEGO Z 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 zwróć szczególną uwagę na znakowanie i ostrzeżenia;
- potraktuj pierwszy zjazd jako rozgrzewkę, która pozwoli Ci zaznajomić się z terenem;
- nie skacz na oślep i używaj ochraniaczy.
II. DOSTOSUJ SIĘ SPOKOJNIE:
- bądź świadomy swoich ograniczeń 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 uprzątnąć obszar lądowania;
- dostosuj się do znaków i stój z dala od obszarów, na których odbywają się przejazdy.
PAMIĘTAJ!!!
•
•
•
•

NIC NIE CHRONI PRZED UPADKIEM Z URZĄDZEŃ
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 regulaminów.

Regulamin wypożyczalni sprzętu Ośrodka Narciarskiego Trzepowo
1. Wypożyczając sprzęt możesz skorzystać z dwóch opcji:
a. Opcja I (dla osób, które nie chcą okazywać dokumentów tożsamości oraz nie
zgadzają się na spisanie przez nas imienia, nazwiska oraz numeru PESEL):
i. zostawiasz kaucję o równowartości wypożyczanego sprzętu (zwrócimy
Ci ją, kiedy oddasz sprzęt);
ii. zostawiasz nam swoje imię i nazwisko albo pseudonim – co wolisz;
iii. nie okazujesz żadnych dokumentów.
b. Opcja II (dla osób, które zgadzają się potwierdzić swoją tożsamość okazując
2 dokumenty ze zdjęciem i numerem PESEL):
i. okazujesz 2 dokumenty ze zdjęciem;
ii. spisujemy Twoje imię, nazwisko i PESEL;
iii. zostawiasz kaucję w wysokości 50zł;
iv. druk z Twoimi danymi oraz 50zł kaucji zwrócimy Ci, kiedy oddasz sprzęt.
2. Skorzystanie z wybranej opcji jest dobrowolne. Jeśli nie wyrazisz zgody na skorzystanie
z żadnej opcji, niestety nie będziemy mogli wypożyczyć Ci sprzętu.
3. Administratorem Twoich danych osobowych, które zostawisz w wypożyczalni, jest
podmiot: Anna Witek, NIP: 604-007-33-79, a podmiotem przetwarzającym wszyscy
pracownicy wypożyczalni.
4. Twoje dane wykorzystywane są w celu zawarcia umowy wypożyczenia i zostaną
wykorzystane tylko wtedy, gdy nie zwrócisz nam sprzętu. W takiej sytuacji będziemy
zmuszeni przekazać Twoje dane organom ścigania.
5. Sprzęt wypożyczany jest według obowiązującego cennika.
6. W razie uszkodzenia sprzętu, zostanie pobrana opłata na pokrycie kosztów naprawy.
7. Sprzęt narciarski oraz snowboardowy przed oddaniem należy oczyścić ze śniegu.
8. W wypożyczalni może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 osób.

Polityka prywatności, zasady korzystania z witryny www.nartykaszuby.pl oraz
wykorzystanie plików cookie

Zasady ogólne
Właścicielem i administratorem witryny (strony) www.nartykaszuby.pl jest Przedsiębiorstwo
STIGMA sp. z o.o. (dalej STIGMA) z siedzibą w Gdańsku, e-mail: biuro@nartykaszuby.pl.
Wszelkie prawa do zawartości witryny internetowej są zastrzeżone.
Korzystanie z witryny oznacza akceptację zawartych na tej stronie zasad użytkowania.
W razie nieakceptowania tych zasad należy zaprzestać korzystania ze strony.
Prawa autorskie
Prawa autorskie do treści publikowanych w niniejszej witrynie, znaki handlowe i inne prawa
własności intelektualnej związane z materiałami zamieszczonymi w witrynie posiada STIGMA
oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyraziły zgodę na publikację materiałów
w witrynie. Prawnie chronione są teksty, grafiki, zdjęcia i inne materiały dostępne w witrynie
włącznie z ich doborem, układem oraz szatą graficzną.
Materiały i dokumenty umieszczone na stronie podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z nich
bez zgody STIGMA może stanowić podstawę postępowania karnego, jak również do wszczęcia
procesu cywilnego.
Warunki korzystania z witryny
STIGMA upoważnia użytkowników do przeglądania witryny. Niniejsza witryna może być
używana wyłącznie do celów, do których jest przeznaczona, zgodnie z przepisami prawnymi
obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej, jak też w kraju, w którym dokonano wejścia na
stronę.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Przedsiębiorstwa STIGMA zabronione jest dokonywanie
w celach komercyjnych kopiowania, zmieniania, publikowania, rozpowszechniania, bądź
przekazywania materiałów zawartych w witrynie. Zabronione jest również wykorzystanie tych
materiałów w innych witrynach lub sieciach komputerowych.
STIGMA wyraża zgodę na pobieranie przez użytkownika umieszczonych w witrynie
materiałów, ich kopiowanie oraz drukowanie wyłącznie na potrzeby własne, bez czerpania
z tego tytułu korzyści ekonomicznych, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich
informacji o prawach autorskich i innych informacji dotyczących własności, pochodzących
z oryginalnych materiałów.
Użytkownik zobowiązuje się do nie przesyłania ani rozpowszechniania informacji za
pośrednictwem strony, które są nielegalne albo naruszają prawa innych osób. Użytkownik nie
będzie również korzystać z oprogramowania lub urządzeń, które mogłyby zakłócić prawidłowe
funkcjonowanie witryny, nie będzie też zniekształcać lub zmieniać jej wyglądu, ani
podejmować innych działań mogących szkodzić działaniu witryny.

Publikacje w prasie i innych mediach.
STIGMA wyraża zgodę na pobieranie i upublicznianie w prasie lub innych mediach zawartości
witryny wyłącznie na podstawie każdorazowej autoryzacji przez STIGMA przygotowanego do
publikacji materiału zgodnie z prawem prasowym.

Odnośniki do innych witryn internetowych
Na stronie mogą znajdować się linki/odnośniki do innych witryn internetowych. STIGMA nie
monitoruje zawartości i nie kontroluje treści witryn, do których prowadzą odnośniki. Spółka
nie bierze odpowiedzialności za zawarte na nich informacje i materiały, za żadne
oprogramowanie lub inne produkty, ani też za rezultaty korzystania z tych witryn.
Decydując się na przejście do innej witryny internetowej przez odnośnik z tej witryny,
użytkownik działa na własne ryzyko i swoją odpowiedzialność.
Umieszczanie w innych witrynach odnośników do naszej witryny
Odnośniki do witryny mogą być umieszczane w innych witrynach tylko w sposób zgodny
z poniższymi warunkami i z obowiązującymi przepisami prawa.
Strona internetowa zawierająca odnośnik do naszej witryny:
•
•
•

•

nie może korzystać z logo Ośrodka Narciarskiego Trzepowo bez uprzedniego
zezwolenia udzielonego pisemnie;
nie może podawać nieprawdziwych informacji o Przedsiębiorstwie STIGMA sp. z o.o.
i jego działalności;
nie może zawierać treści rasistowskich, pornograficznych, religijnych, seksualnych, ani
popularyzujących takie treści, które mogłyby być postrzegane jako niecenzuralne lub
obraźliwe;
nie może modyfikować wyglądu przeglądarki i jej okna.

Na żądanie osoby reprezentującej Przedsiębiorstwo STIGMA sp. z o.o. osoba, która umieściła
odnośnik lub treść pochodzącą z tej witryny zobowiązana jest do ich natychmiastowego
usunięcia, co nie wymaga uzasadnienia. Usunięcie powyższych nie powoduje wygaśnięcia
roszczeń Spółki wobec podmiotu, który umieścił taki odnośnik lub treść.
Aktualizacja witryny
Zmiany na stronie mogą być dokonywane w dowolnej chwil i mogą obejmować wszelkie
zawarte na niej informacje i materiały. O dokonaniu zmian STIGMA nie ma obowiązku
informować.

Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa STIGMA i jej pracownicy nie
ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania strony przez użytkownika lub informacji
i materiałów uzyskanych za jej pośrednictwem. Dotyczy to również szkód będących skutkiem
braku możliwości użycia lub aktualizacji witryny, opóźnień w działaniu lub transmisji danych,
awarii linii telekomunikacyjnych, niedostarczonych wiadomości e-mail, utraty możliwości
używania danych i podobnych skutków - nawet w przypadku, gdy STIGMA zostanie
poinformowana o możliwości zaistnienia podobnych szkód.
STIGMA nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do witryny, braku zakłóceń czy braku
wirusów lub innych szkodliwych elementów w zawartości, oprogramowaniu lub materiałach
dostępnych poprzez niniejszą witrynę.
Informacje i ceny umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego.
Prawo właściwe i właściwość sądu
Z zastrzeżeniem reguł wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym
przepisów dotyczących ochrony konsumentów, wszelkie roszczenia lub spory wynikające
z używania niniejszej witryny i jej zawartości podlegają regulacji prawa polskiego i będą
rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Gdańsku.
Pliki cookie
Przedsiębiorstwo STIGMA sp. z o.o. (dalej STIGMA) zobowiązuje się chronić prywatność
klientów korzystających ze swoich usług. Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych (UE) 2016/679 STIGMA gromadzi, przetwarza i ujawnia wyłącznie te dane osobowe,
które są niezbędne do celów określonych w niniejszych zasadach oraz przechowuje dane
osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji tych celów. Korzystając z naszej
strony wyrażacie Państwo zgodę na zapisywanie i używanie plików cookie zgodnie z podanymi
warunkami.
Pliki cookie są wykorzystywane w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody oraz
prowadzenia statystyk dot. ilości osób odwiedzających naszą witrynę.

Google Analytics
Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki sieciowej dostarczanej
przez firmę Google, Inc.. W ramach tej usługi wykorzystywane są pliki typu "cookies".
Dodatkowe informacje na temat warunków korzystania oraz ochrony danych podano na
stronach: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html oraz https://www.google.de/intl
/pl/policies.
Wtyczki społecznościowe portalu Facebook
Na naszej stronie stosowane są wtyczki społecznościowe sieci społecznościowej
facebook.com, obsługiwanej przez firmę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand

Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Wtyczki te mogą zostać rozpoznane na
podstawie jednego z logo portalu Facebook (białe "f" na niebieskim kafelku, termin "Lubię to"
lub znak "kciuka w górę") lub mieć dodatek "Wtyczka społecznościowa portalu Facebook".
Z listą i wyglądem wtyczek społecznościowych portalu Facebook można się zapoznać na
stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. W przypadku wywołania strony
internetowej uwzględnionej w niniejszej ofercie, zawierającej taki przycisk, przeglądarka
użytkownika ustanowi bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Facebook. Cel zbierania
danych i ich zakres, zasady dalszego przetwarzania danych i korzystania z nich przez firmę
Facebook, oraz powiązane prawa i opcje ustawień chroniące prywatność użytkownika
przedstawione
zostały
w
polityce
prywatności
portalu
Facebook,
na
stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.

