
REGULAMIN 

TRASY SANECZKOWEJ 

 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z naturalnej trasy saneczkowej przy 
Ośrodku Czarna Góra Resort („Ośrodek”), znajdującej się na terenie będącym w 

zarządzie spółki Czarna Góra S.A. z siedzibą w Siennej, Nadleśnictwa Lądek Zdrój oraz 

Nadleśnictwa Międzylesie przez osoby korzystające z trasy saneczkowej („Użytkownicy”).  

2. W przypadku korzystania przez Użytkownika trasy saneczkowej z kolei linowej Ośrodka 

w celu dostania się na szczyt Czarnej Góry, Użytkownik podczas przejazdu koleją 
zobowiązany jest do przestrzegania w Regulaminu Ośrodka Czarna Góra Resort oraz 

Regulaminu Kolei Linowych i Wyciągów. 

3. Trasa saneczkowa prowadzi przez teren należący do Lasów Państwowych. Należy 

bezwzględnie przestrzegać przepisów regulujących zasady gospodarki leśnej i 

korzystania z lasów oraz zasady określone niniejszym Regulaminem. 

4. Trasa saneczkowa wyznaczona jest naturalnymi granicami takimi jak: linie lasu, brzegi 
nasypów lub oznaczona siatkami, płotami, znakami nakazu i informacyjnymi. Narciarze 

i snowboardziści powinni także spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody, takie 

jak: hydranty i armatki systemu zaśnieżania, lampy oświetleniowe i inne sztuczne 

przeszkody.  

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpiecznego korzystania z naturalnej trasy 
saneczkowej oraz uregulowanie praw i obowiązków osób z niej korzystających. Każdy  

Użytkownik ma obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz 

Regulaminu Ośrodka Czarna Góra Resort, a także do wskazówek i poleceń obsługi, 

znaków umieszczanych na trasie (zakazów, nakazów, znaków ostrzegawczych, innych 

ostrzeżeń).  

6. Użytkownik poprzez wstęp na teren trasy saneczkowej oświadcza, że zapoznał się z 
niniejszym regulaminem i go w pełni akceptuje. 

 

§ 2 

1. Ze względów bezpieczeństwa korzystanie z trasy saneczkowej jest możliwe wyłącznie w 

godzinach: 9.00 – 16.00.  
2. Trasa saneczkowa może zostać zamknięta w dowolnym czasie, w szczególności w 

przypadku niekorzystnych warunków śniegowych i atmosferycznych. Komunikat o 

zamknięciu trasy podawany jest do publicznej wiadomości: na stronie internetowej 

www.czarnagora.pl, przy kasach Ośrodka, na początku trasy saneczkowej. 

3. Korzystanie z trasy saneczkowej jest bezpłatne. 

4. Zabrania się wykorzystywania trasy saneczkowej niezgodnie z przeznaczeniem, 
niszczenia elementów trasy, w tym przede wszystkim zabezpieczających, zaśmiecania 

terenu trasy saneczkowej. 

5. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu, zachowanie zagrażające bezpieczeństwu 

Użytkownika i innych osób korzystających z trasy, niewykonywanie poleceń Obsługi 

Ośrodka może stanowić podstawę do żądania opuszczenia przez Użytkownika trasy 
saneczkowej. Zarządzający Ośrodkiem lub osoba przez niego upoważniona może także 

odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie trasy saneczkowej osobie, wobec której 

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona w stanie po użyciu alkoholu lub 

pod wpływem środka odurzającego, substancji psychotropowej, substancji 

psychoaktywnej i innych podobnie działających. 

6. Użytkownicy trasy powinni mieć świadomość, że warunki na trasie mogą ulegać 
gwałtownym zmianom, w tym przede wszystkim powodowanych wahaniami 

temperatury, opadami, odwilżą, silnym wiatrem itp. Należy każdorazowo dostosować 

swoje zachowanie, sposób i prędkość zjazdu do aktualnych warunków. 

7. Trasa saneczkowa poprowadzona jest w terenie naturalnym, nie jesy wygrodzona od 

przeszkód naturalnych typu drzewa, kamienie itp. Należy zachować szczególną 
ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe. Na trasie mogą pojawić się 

przeszkody naturalne jak np. złomy, konary itp., w szczególności w trakcie wietrznej 

pogody. 

 

 



§ 3 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 

1. Trasa saneczkowa polecana jest dla dorosłych i dzieci od 10 roku życia.  

2. Należy bezwzględnie stosować się do znaków ostrzegawczych i innych znakow 
ustawionych na trasie. 

3. Podczas korzystania z trasy saneczkowej wymagany jest odpowiedni sprzęt i ubiór: 

antypoślizgowe podeszwy, nakładki na buty/podeszwy, kask ochronny konstrukcyjnie 

przeznaczony do uprawiania sportów zimowych, gogle, sprawne technicznie sanki, 

dostosowane do rodzaju podejmowanej aktywności, potrzeb danego Użytkownika, 
zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia. 

4. Zabrania się korzystania z trasy saneczkowej w stanie po użyciu alkoholu lub pod 

wpływem środka odurzającego, substancji psychotropowej, substancji psychoaktywnej i 

innych podobnie działających. 

5. Zjazd możliwy jest wyłącznie wyznaczonym torem. 

6. Zabrania się zatrzymywania na trasie saneczkowej. W przypadku postoju konieczne jest 
możliwie szybkie opuszczenie głównego toru zjazdowego, zajęcie bezpiecznego miejsca 

poza trasą, widocznego dla pozostałych Użytkowników zjeżdżających trasą. Po 

ewentualnym upadku należy opuścić tor zjazdowy tak, aby nie stanowić zagrożenia dla 

nadjeżdżających osób. 

7. Zabrania się zabierania zwierząt na trasę zjazdową. 
8. Podchodzenie jest dopuszczalne prawą stroną, poza torem zjazdowym. 

9. Konieczne jest zachowanie bezpiecznej prędkości, umożliwiającej wyhamowanie i 

pozostanie na trasie, zachowywanie odpowiedniej, bezpiecznej odległości od pozostałych 

użytkowników. Należy zjeżdżać z  prędkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz 

rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. 

10. Użytkownicy trasy zobowiązani są do zachowania należytej staranności i ostrożności w 
celu ochrony życia, zdrowia własnego i innych osób oraz mienia, w szczególności do 

zachowaj ostrożności, stałego zwracania uwagi na teren i innych Użytkowników trasy, 

na ukształtowanie terenu, wybierania takiego toru jazdy, który pozwoli uniknąć 

zderzenia z inną osobą zjeżdżającą. 

11. Użytkownicy zobowiązani są w miarę możliwości pomóc osobie, która uległa wypadkowi. 
12. Użytkownicy trasy obowiązani są ułatwić przejazd pojazdów ratowników górskich i 

pojazdów służących utrzymaniu trasy, w szczególności przez bezwzględne i niezwłoczne 

ustąpienie pierwszeństwa przejazdu i zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu 

takiego pojazdu. 

13. Konieczne jest stosowanie się do „dekalogu saneczkarza”, stanowiącego załącznik do 

niniejszego regulaminu. 
 

§ 4 

1. Użytkownik trasy jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania ratowników 

górskich i obsługi Ośrodka o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych 

zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia, zauważonych 
zagrożeniach na trasie zjazdowej.  

 

§ 5 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2022 r. Regulamin ogłasza się przez 

wywieszenie w ogólnie dostępnych miejscach na terenie Ośrodka, przy kasach Ośrodka, 

na stronie internetowej www.czarnagora.pl, na początku trasy saneczkowej. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

 

TELEFONY ALARMOWE: 

 
GOPR: 601 100 300 

Pogotowie ratunkowe 999 

Telefon ratunkowy 112 

 



W przypadku zauważenia zagrożeń na trasie prosimy o pilne poinformowanie obsługi 

Ośrodka: tel. 535 461 526 

 

Wszelkie uwagi, co do funkcjonowania trasy można zgłosić do Biura Zarządu Ośrodka także 

pocztą elektroniczną na adres: BOK@cgresort.pl 
 


