
Regulamin 

Sylwestrowe Szusy w dniu 31.12.2022 na terenie 
Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego 

 

 

1. Godzina jazdy sylwestrowej 18:00-00:30. W tym dniu nie odbywa się 
standardowa jazda wieczorna. 

2. Godziny otwarcia kas biletowych 17:00-01:00. 
3. Godziny otwarcia Apreski i Chill Baru pod gondolą 18:00-00:30. 
4. Godzina otwarcia wypożyczalni sprzętu narciarskiego i snowboardowego 

17:00-00:30. 
5. Ostatni wjazd koleją gondolową do góry 00:00, ostatni zjazd koleją 

gondolową w dół 00:30. 
6. Teren wydarzenia: Sylwestrowe Szusy mogą odbyć się na oświetlonych 

trasach tj. 1 oraz 3, jednak zastrzegamy, że dostępność tras będzie 
uzależniona od warunków pogodowych. Minimalnie dostępna będzie trasa 
nr 3. Maksymalnie trasa 1 oraz trasa 3. 

7. Uczestników wydarzenia “Sylwestrowe Szusy” obowiązuje regulamin 
ośrodka, który dostępny jest przy kasach biletowych oraz na stronie 
internetowej www.szczyrkowski.pl. 

8. Dostępne pakiety sylwestrowe 2022/2023:  
• VIP PARTY KUFLONKA NARCIARZ 
• VIP PARTY KUFLONKA PIESZY 
• SYLWESTROWE SZUSY SKIPARTY NARCIARZ 
• SYLWESTROWE SZUSY SKIPARTY PIESZY 

9. Dostępność pakietów jest ogranczona ilościowo i czasowo. 
10. Sprzedaż pakietów odbywa się przez www.gopass.travel 

https://www.gopass.travel/PL/homepage/szczyrk/buying-step-
events?idcategory=18&idresort=16&whole_season=undefined 

11. Osoby nietrzeźwe, stwarzające zagrożenie dla siebie i innych uczestników 
wydarzenia zostaną zatrzymane i pouczone przez ochronę wydarzenia. 
W razie konieczności wezwana zostanie policja. 

12. Gość VIP PARTY KUFLONKA zobowiązany jest do noszenia otrzymanej 
opaski oraz okazywania jej na prośbę Pracowników i Ochrony. Opaska 
funkcjonuje jako oznaczenie Gości uczestniczących w wydarzeniu VIP 
PARTY KUFLONKA i upoważnia do wstępu do Restauracji oraz korzystania z 
oferty wydarzenia. Kontrola opasek może odbywać się szczególnie podczas 
wchodzenia i wychodzenia z i do Restauracji. 

13. Zabronione jest wnoszenie na teren Restauracji: alkoholu, środków 
odurzających, substancji psychotropowych, zimnych ogni, fajerwerków, rac 
i innych materiałów wybuchowych i pirotechnicznych. 

14. Spożywanie alkoholu z oferty OPEN BAR jest dozwolone wyłącznie na 
terenie Restauracji. 

http://www.szczyrkowski.pl/
http://www.gopass.travel/
https://www.gopass.travel/PL/homepage/szczyrk/buying-step-events?idcategory=18&idresort=16&whole_season=undefined
https://www.gopass.travel/PL/homepage/szczyrk/buying-step-events?idcategory=18&idresort=16&whole_season=undefined


15. Palenie papierosów oraz e-papierosów jest dozwolone wyłącznie w 
wyznaczonej strefie na zewnątrz. 

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania imprezy w celach 
dokumentacyjnych, reklamowych i promocyjnych. Zakup biletu oraz udział 
w wydarzeniu jest równoznaczny ze zgodą na utrwalenie i 
rozpowszechniania wizerunku w wyżej wymienionych celach. 
 


