Regulamin dla pasażerów
Toru Saneczkowego
1. Warunki przewozu są częścią składową umowy przewozu. Dotyczą one przewozu osób oraz sposobu
zachowania się podczas jazdy torem saneczkowym.
2. Zawarcie umowy przewozu, a tym samym skuteczność niniejszych warunków przewozu rozpoczyna
się wraz z wejściem, a wykonanie umowy kończy się z opuszczeniem toru saneczkowego.
3. Zakup biletu na przejazd oznacza, że pasażer akceptuje poniższe postanowienia i zobowiązuje się do
ich przestrzegania.
4. Naruszenie warunków przewozu może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.
5. Właściciel toru saneczkowego Gmina Miejska Przemyśl - Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
zobowiązany jest do przewozu jeżeli:
a. pasażer dostosował się do obowiązujących przepisów i warunków przewozu oraz poleceń
wydanych przez obsługę toru mających na celu bezpieczeństwo i utrzymanie porządku.
b. przewóz nie został zakończony z powodu okoliczności, które nastąpiły z przyczyn niezależnych od
właściciela toru.
UWAGA:
Przez przyczyny niezależne od właściciela toru należy rozumieć przerwy w dostawie energii ze strony
zakładów energetycznych oraz okoliczności uniemożliwiające bezpieczny przewóz, takich jak: mokry
tor - padający deszcz, ograniczona widoczność z powodu mgły itp.
6. Z przewozu wyłączone są osoby nietrzeźwe, osoby u których kalectwo lub stan psychiczny mógłby
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa przewozu, osoby nie dotrzymujące postanowień niniejszych
warunków przewozu lub wydanych poleceń przez właściciela toru.
7. Pasażerowie muszą posiadać ważny bilet na przejazd. Czas ważności biletów jest na nich oznaczony
i zakodowany odpowiednio do rodzaju biletów.
8. Za bilet zgubiony nie wydaje się biletu zastępczego.
9. Jeżeli przejazd nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie pasażera, to nie może
występować on z roszczeniem o zwrot opłaty za przejazd.
10. Pasażerowie zobowiązani są do następującego sposobu zachowania się podczas jazdy torem
saneczkowym:
a. pasażerowie powinni się tak zachowywać, aby nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa
eksploatacji toru saneczkowego i innych pasażerów oraz nie zakłócać porządku i przebiegu
przejazdu
b. wsiadanie i wysiadanie dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych
c. w czasie jazdy niedozwolone jest zatrzymywanie się oraz uderzanie w wózek jadący przed nami
d. w czasie jazdy zabronione jest palenie tytoniu

e. jeżeli w czasie jazdy wyciąg zostanie zatrzymany, to pasażerowie powinni zachować się spokojnie
i poczekać na polecenia pracowników wyciągu
f. rzucanie i wystawianie poza obrys wózka przedmiotów podczas przejazdu jest zabronione
g. po zakończeniu jazdy miejsce wysiadania należy opuścić bezzwłocznie, udając się w kierunku
wyjścia
h. należy bezwzględnie przestrzegać przeznaczonych dla pasażerów zakazów, nakazów i wskazówek,
które są widoczne na tablicach wzdłuż toru saneczkowego.
i. Maksymalne obciążenie wózka nie może przekroczyć 170 kg.
11. Warunki przewozu dzieci:
a. dzieci do lat 8 mogą zjeżdżać rynną saneczkową wyłącznie z osobami dorosłymi, siedząc na
saneczkach z przodu.
b. dzieci powyżej 8 lat mogą zjeżdżać rynną saneczkową samodzielnie pod warunkiem, że są w stanie
samodzielnie obsługiwać dźwignię hamulca.
12. Osoby, które uszkodzą lub zanieczyszczą urządzenia, środki przewozowe lub inne wyposażenie
będące własnością Gminy Miejskiej Przemyśl - Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zobowiązane
są do zwrotu kosztów ich naprawy lub czyszczenia. W przypadku dokonania uszkodzenia z
premedytacja, właściciel Gmina Miejska Przemyśl - Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie
wnosił o zastosowanie odpowiedzialności karnej.
13. Wszelkie urazy oraz wypadki zaistniałe podczas korzystania z toru saneczkowego należy bezwzględnie
zgłaszać obsłudze toru.
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