
 

1 
 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA  

Z WYCIĄGU TALERZYKOWEGO 
DOPPELMAYR BPF 680 EM 

 

 

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji wyciągu niezbędnym jest przestrzeganie 
niniejszych postanowień: 

 
1. Warunkiem korzystania z wyciągu jest umiejętność jazdy na nartach lub 

snowboardzie w stopniu umożliwiającym bezpieczny wjazd przy pomocy urządzenia 
holującego. 

2. Z wyciągu mogą korzystać narciarze i snowboardziści, którzy posiadają ważny karnet 
na wjazd wyciągiem oraz zapoznali się i zaakceptowali poniższe zasady zachowania 
na wyciągu narciarskim. 

3. Dzieci mogą korzystać z wyciągu pod opieką i na odpowiedzialność rodzica lub 
opiekuna. Korzystanie bez wyżej wymienionej opieki jest możliwe za okazaniem 
obsłudze wyciągu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna. 

4. Do przewozu mogą być dopuszczone tylko takie dzieci, których wzrost oraz 
umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie w obiektywnej ocenie pozwalają na 
bezpieczny wjazd przy pomocy talerzyka. 

5. W trakcie transportu dzieci nie wolno: pchać ich przed sobą, holować między nogami, 
trzymając przed sobą lub na sobie (na plecach, w nosidełku). 

6. Narciarz lub snowboardzista jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowoduje 
nieprzestrzeganiem przepisów lub nieodpowiedzialnym zachowaniem. 

7. Narciarz lub snowboardzista jest zobowiązany zastosować się do poleceń obsługi 
wyciągu oraz tablic informacyjnych. 

8. Zabronione jest korzystanie z wyciągu narciarskiego osobom nietrzeźwym lub 
będącym pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających. 

9. Na miejscu startu jak i w czasie jazdy należy trzymać kijki w jednej ręce (pasek kijka 
nie może być założony na ręce). Druga ręka musi być wolna w celu wzięcia 
teleskopowego urządzenia holującego. 

10. Narty lub snowboard powinny być wyrównane i ułożone w kierunku jazdy. 
11. Zabronione jest odjeżdżanie o więcej niż 0,5 m od osi liny. 
12. Zabronione jest slalomowanie, należy jechać wyznaczonym śladem. 
13. Zabrania się wsiadania i wysiadania poza wyznaczonymi strefami. 
14. Nie należy puszczać urządzenia holującego przed podporą. 
15. W razie upadku w trakcie wjazdu należy natychmiast wypuścić uchwyt urządzenia 

holującego i opuścić tor wjazdowy. Następnie przedostać się do najbliższej trasy 
zjazdowej. 

16. Od urządzenie holującego należy odłączyć się tylko na peronie górnym (w miejscu 
wyjścia na pochylonej płaszczyźnie), bez świadomego rozhuśtania urządzenia 
holującego. 

17. Peron górny należy opuścić w ukazanym kierunku, tak aby przestrzeń wyjścia była 
nieustannie wolna dla kolejnych użytkowników. 

18. Nie wolno zatrzymywać się w strefie wyjścia. 
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19. Po zatrzymaniu wyciągu, należy czekać na polecenia obsługi. 
20. Chodzenie lub zjeżdżanie po torze wyciągu jest niedozwolone. 
21. Kategorycznie zabronione jest kontynuowanie jazdy poza strefą wyjścia. 
22. Wyciąg może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych. 
23. O każdym wypadku lub zdarzeniu zaistniałym w obrębie kolei należy poinformować 

przedstawiciela Ośrodka i w miarę możliwości spisać z tego notatkę.  


