
REGULAMIN STACJI NARCIARSKIEJ POLANA SOSNY W NIEDZICY 

 

1. Wejście na teren Stacji Narciarskiej Polana Sosny jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

2. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na terenie Stacji Narciarskiej Polana Sosny obowiązane są 

do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w 

szczególności:  

 zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania 

 stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczonych przez zarządzających Stacją Narciarską 

Polana Sosny 

 zjeżdżanie z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, 

warunków atmosferycznych i natężenia ruchu 

 użytkowania technicznie sprawnego sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiednio do 

rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia 

 bezzwłoczne informowanie ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz 

o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób 

3. Korzystanie z wyciągów i tras narciarskich odbywa się w godzinach otwarcia obiektu i na podstawie wcześniej 

wykupionej karty magnetycznej 

4. Zabrania się wchodzenia na teren tras narciarskich w godzinach zamknięcia Stacji Narciarskiej Polana Sosny 

5. Osoby przebywające na terenie Stacji Narciarskiej Polana Sosny zobowiązane są do zachowania należytej 

ostrożności oraz postępowania w sposób niezagrażający zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu innych osób 

6. Należy przestrzegać DEKALOGU NARCIARZA, zasad korzystania z wyciągów i tras narciarskich oraz stosować 

się do znaków i zaleceń obsługi wyciągu 

7. Zabronione jest przebywanie i jazda na wyciągach osób w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środków 

odurzających oraz wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób. Kto uprawia 

narciarstwo lub snowboarding na terenie narciarskim w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka 

odurzającego podlega karze grzywny 

8. Dzieci i młodzież do lat 16 obowiązuje bezwzględna jazda w kaskach. Odpowiedzialność za jazdę bez kasku 

ponoszą rodzice lub opiekunowie a dopuszczając do takiej jazdy podlegają karze grzywny 

9. Wstęp na trasy narciarskie możliwy jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych  

10. Na trasach narciarskich zabroniony jest ruch pieszych, oraz zjazd na sankach, jabłuszkach lub innych 

pojazdach 

11. Trasy narciarskie są jednokierunkowe 

12. Osoby korzystające z wyciągów wsiadają i wysiadają tylko w miejscach do tego wyznaczonych  

13. W czasie jazdy wyciągiem należy zachowywać się cicho i spokojnie  

14. W przypadku zatrzymania wyciągu należy zachować spokój i czekać na wznowienie ruchu lub wskazówki 

obsługi  



15. Należy przestrzegać Regulaminu Korzystania z Kart Magnetycznych. Za ominięcie bramki i nie skasowanie 

karnetu, obsługa wyciągu ma prawo zabrać kartę bezpowrotnie ( klient nie będzie miał możliwości zwrotu 

kaucji oraz należności za niewykorzystane przejazdy ) 

16. Psy ( na smyczy lub w kagańcach ) można wprowadzić na teren Stacji Narciarskiej Polana Sosny wyłącznie 

pod stałym nadzorem właściciela 

17. Zabrania się wprowadzania zwierząt na obszar tras narciarskich i do obiektów Stacji Narciarskiej Polana 

Sosny  

18. Osoby znajdujące się na terenie Stacji Narciarskiej Polana Sosny obowiązane są ułatwić przejazd pojazdu 

wysyłającego jednocześnie sygnały świetlne w postaci niebieskich lub pomarańczowych świateł błyskowych i 

sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie, poprzez niezwłoczne ustąpienie pierwszeństwa przejazdu ( karetka, 

policja, straż pożarna, skuter )  

19. Każdy kto złamie zasady Regulaminu obowiązującego na terenie Stacji Narciarskiej Polana Sosny, zostanie 

bezwzględnie usunięty z terenu obiektu  

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Ustawę z dnia 18.08.2011 o 

bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich  

 


