
 

 
ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ TRANSPORTU LINOWEGO ( wyciągów). 

 
 
1.  Zabrania się wchodzenia na peron startowy i wczepiania się do wyciągu w przypadku 

nieobecności obsługi.  

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

stosowanie się do zaleceń obsługi.  

3.  Po przejściu bramki należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i poczekać 

na orczyk.  

4.  Kijki należy trzymać w jednej ręce ( pasek kijka nie może być na ręce).  

5.  Należy jechać wyznaczonym śladem, nie wolno „slalomować” na trasie podjazdu.  

6.  Nie chwytać na trasie pustych orczyków, nie wyczepiać się na trasie podjazdu.  

7.  Należy zachować szczególną ostrożność podczas mijania podpór wyciągu.  

8.  Orczyk należy spokojnie wypuścić za ostatnią podporą ( w strefie wysiadania ).  

9.  Przy wysiadaniu należy opuścić peron górny w nakazanym kierunku tj. wyjechać w bok 

od wyznaczonej trasy wjazdowej.  

10.  Nie wolno zatrzymywać się na peronie górnym ( w miejscu wysiadania ), należy go jak 

najszybciej opuścić.  

11.  W razie upadku podczas wyjazdu, należy natychmiast puścić orczyk i natychmiast 

usunąć się z toru wyjazdu.  

12.  Wyciąg może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych.  

13.  Po zatrzymaniu wyciągu, należy czekać na polecenia obsługi lub wznowienia jazdy.  

14.  Przebywanie w obrębie stacji napędowej i przewojowej oraz wchodzenie na podpory 

jest zabronione. 

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. 

 


