
Procedury i zasady bezpieczeństwa. 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa, które będą obowiązywać w 

nadchodzącym sezonie zimowym 2020/21 w naszym Kompleksie „Sport Arena Myślenice”. 

Środki bezpieczeństwa mogą się zmieniać, w zależności od aktualnych warunków 

epidemiologicznych wydanych przez rząd i instytucje państwowe o czym będziemy 

informować Państwa na bieżąco.  

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie następujących środków zapobiegawczych: 

 

 

 

STACJA I WYCIĄG NARCIARSKI 

 W celu kontroli ilości osób będzie otwarta tylko jedna kasa biletowa. 

 Włączone zostaną tylko 2 kołowroty wejściowe. 

 W celu utrzymania dystansu społecznego w kolejce przed bramkami (kołowrotami) 

wejściowymi zostaną ustawione  separatory (siatki)  wyznaczające drogę wejściową 

na kolej krzesełkową.  

 Przed kołowrotami odbywać się będzie kontrola pracownika stacji dotycząca 

stosowania reżimu sanitarnego przez wchodzących na kolej krzesełkową. 

 Nie obowiązuje limit osób na wyciągu, w przypadku gdy miejsca zajmować będą 

osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny 

nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji turystyczno – narciarskiej, jednak 

istnieje bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa przez wszystkich 

korzystających z wyciągu. W innym przypadku istnieje bezwzględny obowiązek 

zachowania dystansu społecznego zgodny z aktualnym rozporządzeniem oraz 

bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa przez wszystkich korzystających z 

wyciągu. 



 Podczas stania w kolejce do kasy i wyciągu zachowaj dystans 1,5 m. 

 Obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa przez wszystkich 

korzystających z wyciągu. 
 Wszystkim zatrudnionym osobom zapewniamy środki ochrony osobistej oraz płyny 

do dezynfekcji. Pracownicy zostali poinstruowani o obowiązku noszenia maseczek 

oraz rękawiczek lub każdorazowej dezynfekcji rąk po wykonanej usłudze. Pracownicy 

zostali przeszkoleni z zakresu obowiązujących, aktualnych zasad bezpieczeństwa. 

 Na terenie obiektu zalecamy płatność bezgotówkową. 

 Wszystkich gości oraz osoby towarzyszące zachęcamy do korzystania płynów do 

dezynfekcji – pojemniki znajdują się przy kasach, w wypożyczalni, szkole narciarskiej 

oraz restauracji.  

 Obiekt jest codziennie dezynfekowany. Na terenie obiektu goście znajdą plakaty oraz 

naklejki z najpotrzebniejszymi zasadami bezpieczeństwa oraz numerami telefonów 

alarmowych. 

 Dla osób z podejrzeniem objawów COVID-19 wyznaczone zostały specjalne miejsca 

izolacji. 

 

SZKOŁA NARCIARSKA 

 Zapisy na lekcje przyjmujemy /telefonicznie lub mailowo.  

 Instruktorzy zostali poinstruowani o obowiązku zasłaniania ust i nosa w trakcie zajęć 

kontaktu z klientem, przejazdu wyciągiem. 

 Miejsce spotkań z instruktorem zostało wyznaczone obok budynku wypożyczalni. 

 W szkole narciarskiej nie ma poczekalni. 

 Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu 

zajęć w wyznaczonym przez szkołę miejscu.  

 

 

https://slotwinyarena.pl/szkola-narciarska/

