
Regulamin dla uczestników wydarzenia Sylwestrowe 

szusowanie w dniu 31.12.2019 na terenie Szczyrkowskiego 

Ośrodka Narciarskiego 

 

I. Godziny jazdy sylwestrowej 18:00 - 00:30. W tym dni nie odbywa się standardowa jazda 

wieczorna w godz. 18:00-21:00. 

II. Godziny pracy kas biletowych 17:00 - 01:00. 

III. Godziny otwarcia Apres Ski 18:00 - 00:30. 

IV. Godziny otwarcia wypożyczalni sprzętu przy gondoli 17:00 - 00:30. 

V. Ostatni wyjazd koleją gondolową 00:00, ostatni zjazd 00:30. 

VI. Teren wydarzenia: jazda podczas przedłużonej jazdy wieczornej na trasach nr 1 i 3, muzyka 

grana przez DJ przy dolnej stacji kolei gondolowej. Dostępność tras narciarskich zależna jest 

od warunków pogodowych. Minimalnie będzie dostępna trasa nr 3. 

VII. Uczestników wydarzenia „Sylwestrowe szusowanie” obowiązuje regulamin ośrodka. 

Regulamin dostępny jest przy kasach biletowych oraz na stronie internetowej 

www.szczyrkowski.pl. 

VIII. Dostępne pakiety sylwestrowe 2019/2020: 

1. Pakiet Narciarz Online z wyżywieniem. 

2. Pakiet Narciarz Online bez wyżywienia. 

3. Pakiet Narciarz AOM bez wyżywienia (pakiet dostępny na miejscu kasach 

samoobsługowych). 

4. Pakiet Narciarz Offline bez wyżywienia (pakiet dostępny na miejscu w kasach). 

5. Pakiet Turystyczny Online z wyżywieniem (jednorazowy wjazd i zjazd gondolą). 

6. Pakiet Turystyczny Online bez wyżywienia (jednorazowy wjazd i zjazd gondolą). 

7. Pakiet Turystyczny dostępny na miejscy, bez wyżywienia. 

IX. Sprzedaż pakietów:  

1. Online na www.gopass.pl do 22.12.2019, godz. 23:59 lub do wyczerpania puli 

2. Offline w kasach oraz w kasach samoobsługowych w dniu wydarzenia, tj. 31.12.2019 

3. Posiłek wydawany w oznaczonej strefie przy Apres Ski, w godz. 18:00-22:00, toast 

wydawany w godz. 22:00-00:00. 

 

Menu sylwestrowe w pakietach z wyżywieniem: gulasz wołowy z pieczywem, kawa/herbata, 

100 ml wina prosecco. 

 

X. Osoby nietrzeźwe, stwarzające zagrożenie dla siebie i innych uczestników wydarzenia zostaną 

zatrzymane i pouczone przez ochronę wydarzenia. W razie konieczności wezwana zostanie 

policja. 

 

http://www.szczyrkowski.pl/
http://www.gopass.pl/


XI. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na teren Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego 

materiałów pirotechnicznych. Ochrona ośrodka uprawniona będzie do kontroli uczestników 

pod kątem niestosowania się do zakazu. 

XII. Osoby biorące udział w wydarzeniu zobowiązane są do przestrzegania wszystkich 

obowiązujących regulaminów na terenie Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego. Regulaminy 

dostępne są w infocentrum oraz na stronie www.szczyrkowski.pl/regulaminy. 

XIII. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, ze względu na złe warunki 

atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiające bezpieczne odbycie się wydarzenia. W 

przypadku odwołania wydarzenia zwrot pakietów wg zasad reklamacji Szczyrkowskiego  

Ośrodka Narciarskiego. 

XIV. Informujemy, że nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pakiet sylwestrowy. 

XV. Informujemy, że będą uruchomione dodatkowe kursy skibusa. 

 

 


