
REGULAMIN  

PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO 

 
Regulamin dla Użytkowników: 

 

   Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie Ośrodka Sport Arena Myślenice i reguluje zasady 

korzystania z przejazdów kolejami linowymi, wyciągami, przenośnikami taśmowymi oraz trasami 

zjazdowymi. 

 

   Osoby chcące korzystać z przenośnika zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

 

   Wykupienie biletu na przejazd przenośnikiem oznacza zawarcie umowy na przejazd i dobrowolną 

akceptację postanowień niniejszego regulaminu. 

 

1. Podstawą do przejazdu przenośnikiem jest posiadanie ważnego biletu. 

2. Dzieci do 7 roku życia mogą korzystać z przenośnika wyłącznie pod bezpośrednią opieką 

osoby dorosłej. 

3. Dzieci i młodzież do ukończenia 16 roku życia mają obowiązek korzystania z przenośnika 

wyłącznie w kasku. 

4. Zabrania się korzystania z przenośnika osobom w stanie nietrzeźwym. 

5. Dojazd do płyty wejściowej przenośnika dozwolony jest tylko po wyznaczonej trasie. 

6. Przejazd przenośnikiem należy rozpocząć na stacji wejściowej a zakończyć na stacji 

wyjściowej. 

7.  Na taśmie transportującej należy zachować bezpieczny odstęp pomiędzy użytkownikami         

(1,5 m – 2 m). 

8. Na taśmie transportującej należy utrzymać pozycję pionową, nie wychylać się na boki, nie 

obracać (grozi upadkiem). 

9. Zakazuję się użytkowania przenośnika niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz inaczej niż 

mówi o tym regulamin. 

10. Nie wolno kłaść się, siadać lub też jechać w poprzek na przenośniku. 

11. Nie wolno poruszać się po przenośniku. 

12. Nie wolno zeskakiwać z przenośnika. 

13. Po opuszczeniu przenośnika należy oddalić się od niego po wyznaczonej (oznakowanej) 

trasie. 

14. W obrębie przenośnika jak i w czasie przejazdu należy stosować się do poleceń obsługi, 

informacji umieszczonych na znakach graficznych i zachować szczególną ostrożność. 

15. Do wyjazdu poza kolejnością uprawnieni są: obsługa przenośnika, ratownicy GOPR, 

instruktorzy. 

16. W przypadku awarii przenośnika należy zachować opanowanie i opuścić go poprzez zjechanie 

(zejście) z niego na bok. 

17. Jeżeli wystąpi zerwanie taśmy, może ona zacząć się cofać, w takim wypadku należy zejść na 

chodnik boczny przenośnika. 



18. Wszelkie możliwe nieprawidłowości tj. (nie równa praca, zbyt głośna praca, zalodzona taśma 

transportująca) należy zgłosić obsłudze przenośnika. 

19. W razie wypadku lub potrzeby udzielenia pierwszej pomocy, należy niezwłocznie zwrócić się 

do ratownika GOPR lub obsługi przenośnika a osoby, które spowodowały wypadek 

zobowiązane są do nie oddalania się z miejsca zdarzenia do momentu udzielania pomocy 

przez ratownika. 

20. Skargi należy kierować do właściciela w terminie do 7 dni od daty zdarzenia, 

21. Nie stosowanie się do powyższego regulaminu będzie skutkować usunięciem ze stoku. 
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