REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI GRAWITACYJNEJ
„CZARNA ŻMIJA”
Celem Regulaminu jest zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego
korzystania ze zjeżdżalni grawitacyjnej „Czarna Żmija” na terenie
ośrodka Czarna Góra w Siennej.
Każda osoba przebywająca na terenie ośrodka Czarna Góra i
korzystająca ze zjeżdżalni grawitacyjnej „Czarna Góra” ma obowiązek
stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
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Osoby korzystające ze zjeżdżalni grawitacyjnej „Czarna Żmija”
ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie zasad wynikających z
niniejszego regulaminu.
Korzystając ze zjeżdżalni zobowiązany jest:
- mieć zapięte pasy bezpieczeństwa przez cały czas zjazdu, na każdym
odcinku zjeżdżalni;
- utrzymywać pozycję wyprostowaną. Zabronione jest odchylanie się
na boki lub do przodu, wychylanie z wagonika kolejki, bądź
wykonywanie ruchów poza obrębem wagonika;
- zredukować prędkość przed zakrętami i hamować w innych
wskazanych miejscach, w szczególności należy wytracić prędkość
przed końcem zjazdu, przed zjazdem na taśmę hamowania;
- dobrać prędkość jazdy w taki sposób, aby nie stanowić
niebezpieczeństwa dla siebie i innych użytkowników, w tym w
szczególności zachować minimalną odległość 25 m od wózka
poprzedzającego, a w czasie wysokiej wilgotności toru i mrozu
minimalną odległość 50 m;
- obserwować przedpole jazdy w odległości minimum 25 metrów;
- zawsze stosować się do instrukcji osób obsługujących zjeżdżalnię, a
w razie wypadku lub wystąpienia usterki natychmiast zawiadomić
powyższe osoby o tym fakcie.
Użytkownikowi zjeżdżalni bezwzględnie zabrania się:
- korzystania z toru zjeżdżalni grawitacyjnej pod wpływem alkoholu,
narkotyków lub innych środków odurzających;
- brawurowej jazdy, zagrażającej zdrowiu i bezpieczeństwu;
- najeżdżania na inne wagoniki, potrącania ich i powodowania kolizji,
bądź samej możliwości jej wystąpienia;
- celowego spowalniania ruchu oraz zatrzymywania się lub
wysiadania na trasie w innym celu niż ochrona życia lub zdrowia na
skutek awarii lub wypadku.
W wózkach dwuosobowych większy lub cięższy pasażer zawsze siada
z tyłu – w razie wątpliwości decyduje obsługa zjeżdżalni. Podczas
jazdy ręce osoby kierującej wózkiem powinny zawsze spoczywać na
dźwigniach hamulca. Kierujący nie może mieć zasłoniętego lub
ograniczonego pola widzenia.
Dzieci do lat 3 nie mogą korzystać ze zjeżdżalni z uwagi na ich
bezpieczeństwo. Dzieci młodsze niż 8-letnie mogą korzystać ze
zjeżdżalni wyłącznie w wózkach dwuosobowych, zawsze pod opieką

rodziców lub dorosłych opiekunów. Dzieci w wieku powyżej 8 lat,
które zostały poinstruowane przez personel o wszystkich
obowiązujących zasadach i korzystały uprzednio ze zjeżdżalni pod
opieką osób dorosłych, mogą zjeżdżać samodzielnie, ale tylko za
zgodą rodziców lub opiekunów i na ich wyłączną odpowiedzialność.
6. Osoby korzystające ze zjeżdżalni oraz osoby im towarzyszące muszą w
każdym czasie stosować się do poleceń i instrukcji obsługi zjeżdżalni.
Niezastosowanie się do tych poleceń lub instrukcji może skutkować
utratą możliwości skorzystania ze zjeżdżalni bez uprawnienia do
zwrotu ceny biletu.
7. Zakup biletu oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego
regulaminu i nakłada na korzystającego ze zjeżdżalni wszelkie
obowiązki w nim przewidziane.
8. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni lub osoba towarzysząca
odpowiada za wszystkie szkody na zdrowiu, szkody w urządzeniach
wyciągu albo na innym mieniu, jeżeli spowoduje je poprzez
nieprzestrzeganie przepisów Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie
w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18
sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 1241), Regulaminu Ośrodka
Czarna Góra jak i nieprzestrzeganie poleceń pracowników Czarna
Góra S.A. oraz niedbalstwo.
9. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni lub osoba towarzysząca ma
obowiązek powiadomić obsługę zjeżdżalni lub pracowników ośrodka
Czarna Góra o dostrzeżonych wypadkach, przeszkodach w
prawidłowym funkcjonowaniu zjeżdżalni, awariach itp.
10. Na terenie całego ośrodka Czarna Góra obowiązuje Ustawa o
bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych
terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. [Dz.U. 2011, nr 208,
poz. 1241].
11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

