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REGULAMIN  
„KORZYSTANIA ZE STREFY MAXILAND” 

 
 
 

1. Korzystanie ze strefy Maxiland odbywa się wyłącznie w godzinach jej otwarcia na podstawie 
odrębnych biletów wstępu, nabytych zgodnie z obowiązującym cennikiem wejść 
indywidualnych do strefy lub cennikiem lekcji w szkole narciarskiej Szczyrk Ski School.  

2. Bilety wstępu do strefy Maxiland mogą zostać nabyte wyłącznie w punkcie sprzedaży 
biletów w obrębie strefy. Skipassy uprawniające do korzystania z infrastruktury 
szczyrkowskiego ośrodka narciarskiego, w tym skipassy nabyte w ramach programu 
Gopass nie uprawniają do jednoczesnego korzystania ze strefy Maxiland. 

3. Zakup biletu oznacza, iż klient  przebywający na terenie strefy Maxiland zapoznał się 
z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje 
się do bezwzględnego przestrzegania całości jego postanowień.  

4. Dokonujący zakupu biletu potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem oraz aktualnymi 
warunkami na trasie i terenie strefy Maxiland.  

5. Kasa nie dokonuje zwrotu gotówki za zakupione bilety wstępu do strefy Maxiland, 
z wyłączeniem sytuacji uniemożliwiających korzystanie ze strefy z powodu awarii 
taśmociągu lub wyciągu talerzykowego trwającej dłużej niż 20 minut. 

6. Zakup biletu wg obowiązującego cennika upoważnia do jednorazowego wejścia na teren 
strefy Maxiland w dniu, w którym bilet został zakupiony. Wejście na teren strefy Maxiland 
odbywa się wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym i oznakowanym przez odrębną 
bramkę.  

7. Strefa Maxiland przeznaczona jest tylko i wyłącznie do nauki jazdy na nartach lub 
snowboardzie zarówno dla dzieci jak i dorosłych.  Nie dotyczy to oddzielnej, odgrodzonej 
strefy, służacej do jazdy na sankach. 

8. Osoby małoletnie wchodzą na teren strefy Maxiland i z niej korzystają wyłącznie pod opieką 
osób dorosłych, rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo dzieci oraz za przestrzeganie wszystkich postanowień niniejszego 
regulaminu. Wyjątkiem są dzieci, które mają wykupioną lekcję w szczyrk ski school 
i wchodzą do strefy Maxiland z Instruktorem ww. Szkoły. 

9. Naruszenie postanowień pkt. 7 Niniejszego regulaminu skutkuje wyłączeniem 
odpowiedzialności Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. aa ewentualne  szkody (w 
tym urazy, wypadki, uszkodzenia ciała itp.) Po stronie osób małoletnich, spowodowane 
brakiem należytej opieki osób dorosłych, jak również za szkody majątkowe i osobowe 
spowodowane przez małoletnich w czasie korzystania ze strefy Maxiland. W takim 
przypadku wyłączną odpowiedzialność za wyrządzone szkody ponosi rodzic lub opiekun 
prawny dziecka, które doznało szkody albo swoim zachowaniem spowodowało takie szkody 
u osób trzecich korzystających ze strefy Maxiland.  

10. Opiekunowie prawni małoletnich dzieci korzystających ze strefy Maxiland ponoszą również 
odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody w mieniu i sprzęcie strefy Maxiland 
spowodowane z winy dzieci.  
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11. Korzystającym ze strefy Maxiland zabrania się wynoszenia poza jej obręb jakiegokolwiek 
sprzętu i elementów wyposażenia mobilnego będącego własnością Szczyrkowskiego 
Ośrodka Narciarskiego S.A.  

12. Celem wyegzekwowania wszystkich postanowień niniejszego regulaminu i zachowania 
bezpieczeństwa na terenie strefy Maxiland wszyscy użytkownicy zobowiązani są do 
niezwłocznego wykonywania poleceń obsługi pracowników Szczyrkowskiego Ośrodka 
Narciarskiego S.A., Pod rygorem obowiązku opuszczenia strefy Maxiland i zakazu wejścia na 
jej teren.  

13. Wyłączne prawo do przeprowadzania szkoleń narciarskich i snowboardowych na terenie 
strefy Maxiland mają Instruktorzy Szczyrk Ski School  oraz osoby, które otrzymały zgodę 
kierownika ww. Szkoły.  

14. Pracownicy Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. Mają prawo usunąć ze strefy osoby 
nieuprawnione przeprowadzające szkolenie narciarskie lub snowboardowe. Zasady 
bezpieczeństwa i środki ostrożności przy korzystaniu z urządzenia taśmociągu: 

a. Zakazuje się wychodzenia pieszo pod górę taśmociągu zarówno podczas postoju jak 
i pracy urządzenia 

b. Zakazuje się siadania na taśmociągu, trzymania dłoni na taśmie oraz elementach 
zewnętrznych  

c. Zakazuje się zjazdu w dół taśmociągiem 

d. Korzystający z urządzenia taśmociągu zobowiązani są do zachowania minimalnej 
odległości 1,5 m pomiędzy poszczególnymi osobami korzystającymi z taśmociągu 

e. Korzystający z urządzeń taśmociągu ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są na 
czas korzystania z urządzenia do upięcia długich włosów, elementów odzieży jak szale, 
płaszcze itd.  

15. Zasady bezpieczeństwa i środki ostrożności przy korzystaniu z urządzenia karuzeli:  

a. Zakazuje się wchodzenia na konstrukcję karuzeli i chwytania jej zewnętrznych 
elementów 

b. Zakazuje się osobom niekorzystającym z tego urządzenia, wchodzenia w strefę zasięgu 
konstrukcji karuzeli oraz nakazuje się zachować bezpieczny dystans od tej strefy 

c. Zakazuje się wsiadania i wysiadania z pontonów w czasie pozostawania karuzeli w 
ruchu. Czynności wsiadania i wysiadania z pontonu możliwe są wyłącznie po 
zatrzymaniu karuzeli 

d. Korzystanie z karuzeli dozwolone jest dla osób do 16 lat 

16. W całej strefie Maxiland obowiązuje zakaz: 

a. Zaśmiecania terenu i wnoszenia przedmiotów własnych wielkogabarytowych bez 
zgody pracowników Szczyrkowskiego Ośrodka narciarskiego 

b. Wnoszenia opakowań i naczyń szklanych 

c. Wychodzenia pieszo na górę stoku – obowiązuje zasada wyjazdu wyłącznie 
taśmociągiem 
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d. Wprowadzania zwierząt 

e. Palenia tytoniu (także e-papierosów) i spożywania alkoholu 

f. Wejścia dla osób pod wpływem alkoholu i środków odurzających 

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2019 
 

 


