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REGULAMIN  
TRASY SANECZKARSKIEJ W ARENIE MAXILAND 

 
 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin odnosi się do korzystania z trasy saneczkowej zlokalizowanej w arenie 

Maxiland w Szczyrku przy ul. Narciarskiej 10. 
2. Użytkownik trasy saneczkowej (dalej „odwiedzający“) zobowiązany jest do przestrzegania 

niniejszego regulaminu 
3. Przestrzeganie regulaminu mogą kontrolować prawidłowo oznakowane osoby wyznaczone przez 

organizatora (dalej „osoby uprawnione“). Odwiedzający zobowiązani są do przestrzegania ich 
instrukcji. 

4. Organizator trasy nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i zdrowotne odwiedzających, 
jeżeli były spowodowane zachowaniem sprzecznym z niniejszym regulaminem, instrukcjami 
organizatora i osób uprawnionych lub były sprzeczne z prawem RP. 

5. Kupując bilet odwiedzający zobowiązuje się dotrzymywać warunków umowy ustanowionych 
w niniejszym regulaminie. Biletu nie można przekazać osobie trzeciej. Bilet nie może być 
przedmiotem dalszej sprzedaży. 

6. Osoba uprawniona ma prawo wyprowadzić odwiedzającego z trasy saneczkarskiej w przypadku 
rażącego naruszenia regulaminu, a także odwiedzającego pod wpływem alkoholu lub narkotyków, 
bez prawa odszkodowania za bilet. 

7. Korzystanie z toru saneczkowego może być przerwane ze względu na warunki śniegowe 
i wiatrowe, oblodzenie i inne ciężkie warunki pogodowe. W wyjątkowych okolicznościach może też 
zajść konieczność dodatkowego przygotowania nawierzchni w godzinach otwarcia toru 
saneczkowego. 

8. W przypadku dostatecznej grubości pokrywy śniegowej, tor saneczkowy otwarty jest codziennie 
od 9.00 do 21.00 

9. Odwiedzający ma obowiązek zachować, a w razie potrzeby okazać bilet osobie uprawnionej w celu 
kontroli. 

 
II. Warunki jazdy 

1. Odwiedzający poruszają się po torze saneczkowym na własne ryzyko i dbają o bezpieczeństwo 
swoje i innych użytkowników. Zabrania się jazdy pod wpływem alkoholu lub innych używek. 

2. Na torze saneczkowym zabrania się budowania wszelkich zapor lub innych budowli ze śniegu. 
3. Na tor saneczkowy można wchodzić wyłącznie w przeznaczonym do tego miejscu startu. 
4. Użytkownik zobowiązany jest utrzymywać odstęp co najmniej 25 metrów od innych 

użytkowników. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania znaków ostrzegawczych 
i informacyjnych. 

5. Na torze saneczkowym nie wolno się zatrzymywać. W razie wypadku użytkownik zobowiązany jest 
natychmiast opuścić tor saneczkowy. 

6. Podczas jazdy na torze saneczkowym użytkownik zobowiązany jest też: 
• w przypadku spadnięcia z sanek, natychmiast opuścić tor 
• nie jeździć w pozycji głową w dół, a wyłącznie w pozycji siedzącej 
• zachować bezpieczną prędkość jazdy tak, aby nie zagrażać sobie ani innym użytkownikom 

7. Podczas zjazdów na sankach zaleca się używania kasku ochronnego. 
8. Zabrania się korzystania z toru pieszym, narciarzom i snowboardzistom. 
9. Wyciąg saneczkarski przeznaczony jest tylko i wyłącznie do wywożenia sanek wypożyczonych 

w siedzibie szkoły narciarskiej Szczyrk Ski School zlokalizowanej w Szczyrku przy ul. Narciarskiej 10 
10. Odwiedzający, nie korzystający z wyciągu zobligowani są do podchodzenia skrajem trasy, 

zachowując najwyższy stopień ostrożności. 
11. W przypadku upadku z sanek w trakcie wjeżdżania wyciągiem należy bezzwłocznie opuścić tor 

podjazdu. 
 

III. Zwrot biletów 
1. Organizator zapewnia odwiedzającym zwrot pełnej lub częściowej opłaty za bilet całodniowy 

wyłącznie w przypadku przerwy w funkcjonowaniu toru dłuższej niż trzy godziny, lub w przypadku 
zakupienia biletów czasowych jeśli przerwa w funkcjonowaniu wynosi więcej niż 1/3 czasu wg 
zakupionego biletu. 

 


