
 

 
ZASADY KORZYSTANIA Z PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO 

 
1. Klient korzysta z urządzeń z własnej woli i na własne ryzyko. 

2. Prosimy o sprawne podchodzenie do miejsca wczepiania na peronie startowym i 

stosowanie się do zaleceń obsługi. 

3. Korzystanie z przenośnika taśmowego możliwe jest tylko w obecności obsługi. 

4. Z taśmy samodzielnie mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 5 lat. 

5. Zabrania się jazdy przenośnikiem taśmowym w dwie osoby naraz, należy zachować 

bezpieczny odstęp. 

6. Dzieci w wieku do 5 lat mogą korzystać z taśmy tylko w obecności osoby pełnoletniej 

lub instruktora szkoły narciarskiej Lisia Polana. 

7. Taśma nie jest przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. 

8. Po zatrzymaniu taśmy, należy czekać na polecenia obsługi lub wznowienie jazdy. 

9. Na terenie „Lisiej Polany” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. 

10. Po zakończeniu jazdy przenośnikiem należy niezwłocznie opuścić taśmę. 

11. Personel nadzorujący ma prawo, w razie konieczności, do natychmiastowego 

zamknięcia taśmy bez podania przyczyny. 

12. Kategorycznie zabrania się: 

- korzystania z taśmy przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających 

- niszczenia urządzeń zabawowych 

- zaśmiecania terenu – prosimy o wrzucanie odpadków do koszy na śmieci 

- wprowadzania zwierząt bez smyczy i kagańca 

13. Obsługa ma prawo usunąć z terenu „Lisiej Polany” osoby nietrzeźwe, będące pod  

wpływem działania środków odurzających, a także osoby nie przestrzegające 

regulaminu. 

14. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłaszać 

obsłudze. 

15. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice. 

W przypadku jakichkolwiek niejasności obsługa udziela pełnych informacji.  
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. 



 

 


