REGULAMIN KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TERENÓW ZJAZDOWYCH
1.
Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po
wyznaczonych oraz czynnych trasach.
2.
Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak: linie lasu, brzegi nasypów lub
oznaczone między innymi siatkami, flarami, i innymi.
3.
Narciarze i snowboardziści powinni także spodziewać się i omijać na trasie inne
przeszkody, takie jak: hydranty i armatki systemu zaśnieżania, lampy oświetleniowe i inne
sztuczne przeszkody.
4.
Podczas jazdy wieczorowej i nocnej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych,
czynnych tras.
5.
Wejście na stoki narciarskie - przed i po skończeniu pracy urządzeń transportowych jest
zabronione - istnieje niebezpieczeństwo zranienia od maszyn poprawiających trasy.
6.
Osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding obowiązane są do przestrzegania reguł
bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu, a w szczególności:
· zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody
dla innej osoby.
· zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i
stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
· wybierania takiego toru jazdy by uniknąć zdarzenia z innym zjeżdżającym,
znajdującym się przed nim.
· wyprzedzania tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu
wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów.
· wjeżdżania na trasę zjazdu lub po zatrzymaniu – znowu ruszania, po uprzednim
sprawdzaniu czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.
· unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach
o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru
jazdy tak szybko, jak to możliwe.
· podchodzenia lub schodzenia wyłącznie poza granicami trasy zjazdowej.
· przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej.
7.
Identyfikacja tożsamości - jeśli doszło do wypadku na stoku, każdy uczestnik, lub
świadek wypadku ma obowiązek podać podstawowe informacje o sobie Górskiemu Pogotowiu
Ratunkowemu lub pracownikom ośrodka.

8.
Udzielanie pomocy - gdy dojdzie do wypadku na stoku, narciarz jest zobowiązany do
udzielenia pomocy i powiadomienia o wypadku uprawnioną osobę (Górskie Pogotowie
Ratunkowe, ewent. personel kolei linowych i wyciągów).
9.
Bezpieczeństwo sprzętu narciarskiego - każda narciarz może używać sprzętu
narciarskiego, tylko w stanie i w sposób, w który producent daje gwarancję bezpieczeństwa
oraz zabezpieczonego przed samowolnym odpięciem się narty lub innego elementu
wyposażenia.
10.
Reklama i działalność handlowa na stokach - zakaz wykorzystania tras narciarskich i
terenów kończących trasy narciarskie w celach reklamowych ( np. umieszczanie straganów,
przedmiotów reklamowych i innych) bez zgody zarządcy ośrodka narciarskiego. Zakaz
wykonywania działalności handlowej na trasach narciarskich i terenach kończących trasy
narciarskie bez zgody zarządcy ośrodka narciarskiego oraz odpowiedniego zezwolenia.
11.
Zaleca się zapoznanie z Regulaminem oraz Kodeksem Narciarskim zawierającym
obowiązujące na trasach narciarskich reguły ustalone przez Międzynarodową Federację
Narciarską (FIS).
Każda osoba znajdująca się na trasie narciarskiej jest zobowiązana do przestrzegania zasad
korzystania z trasy narciarskiej, które daną osobę obowiązują. Wchodząc na stok narciarski
i/lub korzystając z górskich urządzeń transportowych, zasady i wytyczne stają się dla każdego
wiążące.
Lisia Polana SPORT s.c. jako zarządca ośrodka zastrzega sobie prawo, w przypadku
jakiegokolwiek naruszenia zasad i wytycznych określonych w ogólnym regulaminie, po
uprzednim ostrzeżeniu zakazać osobie naruszającej zasady i wytyczne wejścia na stoki
narciarskie, a jednocześnie uniemożliwić jej w tym dniu korzystanie z górskich urządzeń
transportowych poprzez zablokowanie karnetu narciarskiego.

