REGULAMIN TERENU GRAPA SKI W RAMACH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
Korzystający z terenu: GrapaSki zwanego dalej Obiektem zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i
przestrzeganiem jego postanowień
POSTANOWIENIA OGÓLNE :
1. Współorganizatorami „Edukacyjnych zajęć sportowych – lekcje nauki jazdy na nartach i snowboardzie" na części
terenu GrapaSki są firmy:
a.
b.

Kompleks Turystyczno Narciarski Czarna Góra Grapa Sp. Z o.o., ul. Zagóra 200, 34-532 Czarna Góra, NIP
Szkoła Narciarska GrapaSki

2. Obiekt czynny jest w godzinach wywieszonych na oddzielnych tablicach Informacyjnych oraz na stronie internetowej
organizatora

3. Korzystanie z Obiektu jest płatne.
4. Cennik dostępny jest na odrębnych tablicach informacyjnych przy kasie Obiektu
5. Na czas prac porządkowych w Obiekcie Współorganizatorzy mogą poprosić korzystających z obiektu o jego
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

opuszczenie.
Współorganizatorzy regulują ilość osób na Obiekcie biorąc pod uwagę bezpieczeństwo w związku COVID19
Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo rezerwacji całego obiektu lub jego wyłączenia z użytkowania, bez
uprzedniego powiadomienia i podawania przyczyny.
Użytkownicy Obiektu ponoszą wszelkie ryzyko związane z uprawianiem nauki jazdy na nartach.
Współorganizatorzy Obiektu nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód zdrowotnych, urazów ciała i
materialnych wynikłych z tytułu korzystania z Obiektu , szczególnie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych i
temperaturach dodatnich.
Na Obiekcie należy zachować maksymalną ostrożność podczas jazdy
Za rzeczy pozostawione w na terenie obiektu, Współorganizatorzy nie odpowiadają.
Za uszkodzenia jakichkolwiek przedmiotów wnoszonych na teren Obiektu Współorganizatorzy nie odpowiadają.
Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu lub innych środków odurzających.
Zakazane jest również używanie słów wulgarnych.
Osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane z Obiektu.

WSZYSCY UCZESTNICY PRZEBYWAJĄCY NA TERENIE OBIEKTU ZOBOWIĄZANI SĄ DO :

•
•
•

Bezwzględnego stosowania się do poleceń obsługi Obiektu oraz komunikatów podawanych przez głośniki.

•

Dzieci do lat 10 mogą korzystać z Obiektu tylko pod czynną opieką rodziców lub opiekunów.

Kulturalnego zachowania się na terenie Obiektu.
Niezwłocznego zawiadomienia obsługi Obiektu lub służb porządkowych w przypadku zauważenia wszelkich
nieprawidłowości.

KORZYSTAJĄCYM Z OBIEKTU ZABRANIA SIĘ:

•
•
•

Wyścigów, niebezpiecznych zabaw i jazdy, potrącania i podcinania, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania,
trzymania się za ręce w czasie jazdy, oraz wszelkich czynności mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo innych
uczestników Obiektu
Jazdy z dziećmi na rękach, wprowadzania zwierząt. Wnoszenia na Obiekt napojów ALKOHOLOWYCH Rzucania
śnieżkami.
Rzucania jakichkolwiek przedmiotów, używania otwartego ognia.

Organizator „edukacyjnych zajęć sportowych – lekcji nauki jazdy na nartach i snowboardzie" na terenie
GrapaSki – Czarna Góra

