
 

Regulamin stoku narciarskiego położonego na terenie obiektu sportowego 

„Kompleks Rekreacyjno – Sportowy przy ul. 3 Maja 51 w Sosnowcu” 

 

Postanowienia ogólne 

1. Zarządcą stoku narciarskiego jest jednostka budżetowa Gminy Sosnowiec - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Sosnowcu. 

2. Użytkownikami stoku narciarskiego mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia niniejszego 

regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania. 

3. Stok narciarski jest czynny w godzinach: 

a) od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do godz. 22.00. 

b)w soboty i niedziele od godz. 10.00 do godz. 22.00. 

Zarządca uprawniony jest do zmiany godzin funkcjonowania stoku. 

4. Zarządca legitymuje się uprawnieniem do zamknięcia lub do ograniczenia użytkowania stoku narciarskiego  

w każdym czasie, a w szczególności jeśli konieczność taka uzasadniona będzie organizacją imprez sportowo-

rekreacyjnych, stanem technicznym urządzeń lub okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu użytkowników. 

5. Decyzję o dopuszczeniu stoku narciarskiego do użytkowania, każdorazowo podejmuje kierownik obiektu. 

 

Opłaty za korzystanie ze stoku narciarskiego 

6. Wysokość opłat za korzystanie ze stoku narciarskiego ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Sosnowcu w formie zarządzenia. Obowiązujący cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 

7. Karnety sezonowe wydawane są za uiszczeniem kaucji. 

8. Organizowanie na stoku narciarskim jakichkolwiek zajęć przez inne podmioty, może mieć miejsce wyłącznie za 

zgodą Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. Podmiot prowadzący działalność w tym 

przedmiocie, zobowiązany jest zawrzeć z zarządcą stosowną umowę cywilnoprawną. 

 

Zasady użytkowania stoku narciarskiego 

9. Korzystający z obiektu mogą być osoby, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie ćwiczeń fizycznych  

w postaci jazdy na nartach / snowboardzie. Uczestnicy korzystają ze stoku na własne ryzyko i własną 

odpowiedzialność. 

10. Z obiektu nie mogą korzystać osoby, które: 

a) Wykazują jakiekolwiek objawy chorobowe. 

b) Są objęte kwarantanną lub nadzorem epidemicznym. 

c) W okresie 10 dni przed przybyciem na obiekt miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną COViD-19. 

11. Maksymalną ilość osób przebywających na stoku określają aktualnie obowiązujące przepisy prawne. 

12. Użytkownicy stoku zobligowani są przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz reżimów / 

obowiązków / wytycznych sanitarnych związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COViD -19. 

13. Użytkownicy stoku narciarskiego zobligowani są do: 

a) Posiadania sprawnego sprzętu oraz odzieży przystosowanej do uprawiana sportów zimowych. Użytkownicy 

w wieku do ukończenia 16 roku życia, obowiązani są używać w czasie jazdy kasku ochronnego, 



 

konstrukcyjnie do tego przeznaczonego. 

b) Używania sprzętu narciarskiego lub snowboardowego odpowiedniego do podejmowanej aktywności, 

zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia. 

c) Zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu, urządzenia oraz przestrzegania tych zasad. 

d) Stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu, a ponadto do znaków zakazu i nakazu 

umieszczonych na terenie obiektu. 

e) Przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy  

o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, a ponadto 

obowiązujących na terenie obiektu przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych, porządkowych, 

organizacyjnych. 

f) Zachowania czystości i porządku. 

g) Zachowywania się w taki sposób aby nie zakłócać korzystania ze stoku przez innych użytkowników. 

h) Dostosowania szybkości jazdy do swoich umiejętności, stopnia trudności i stanu trasy, warunków 

atmosferycznych i natężenia ruchu. 

i) Zachowania należytej ostrożności, ze szczególnym poszanowaniem zasad bezpieczeństwa w toku jazdy. 

j) Niezwłocznego informowania ratowników o wszelkich wypadkach lub zdarzeniach zagrażających życiu, 

zdrowiu, bezpieczeństwu. 

14. Użytkownikom stoku narciarskiego zabrania się: 

a) Niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu. 

b) Spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub wszelkich substancji 

odurzających i psychotropowych, palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych. 

c) Przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających  

i psychotropowych. 

d) Wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, 

przedmiotów niebezpiecznych, napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających  

i psychotropowych. 

e) Wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami, za wyjątkiem osób niewidomych używających 

psów jako przewodników. 

f) Używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe. 

15. Użytkownicy, którzy nie będą stosować się do postanowień pkt.  13-14, zostaną zobligowani do opuszczenia 

obiektu. 

16. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 15 roku życia, mogą korzystać ze stoku narciarskiego wyłącznie pod opieką 

osób pełnoletnich, na ich ryzyko i odpowiedzialność. 

 

Zasady użytkowania wyciągu 

17. Z wyciągu mogą korzystać wyłącznie użytkownicy posiadający ważny karnet. 

18. Użytkownicy korzystający z wyciągu po raz pierwszy, zobowiązani są poinformować o tym fakcie pracowników 

obsługi. 

19. Wprzęganie odbywa się wyłącznie w stacji dolnej. 



 

20. Na jednym orczyku może jechać tylko jeden użytkownik. Podczas wjazdu kije do nart należy trzymać w jednej 

ręce. 

21. W przypadku zatrzymania pracy wyciągu, użytkownicy zobligowani są wypiąć się z orczyka i zjechać do stacji 

dolnej. Użytkownikom, którzy nie dojechali do połowy długości wyciągu przysługuje nowy wjazd. 

22. Wyprzęganie odbywa się tylko w wyznaczonej strefie. 

23. W czasie korzystania z wyciągu należy zachować szczególną ostrożność, w celu ochrony życia i zdrowia 

własnego oraz innych osób. Użytkownicy zobligowani są do przestrzegania i stosowania zasad zachowania się na 

wyciągu orczykowym. 

 

Postanowienia dodatkowe 

24. Prowadzenie na terenie obiektu działalności usługowej, handlowej, gastronomicznej uwarunkowane jest 

wyłącznie uzyskaniem zgody Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu oraz uiszczenie opłaty 

zgodnie z aktualnym cennikiem. 

25. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren 

obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkowników. 

26. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy użytkowników lub innych podmiotów,  

a w szczególności spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu. 

27. Użytkownicy stoku narciarskiego odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich 

działaniem lub zaniechaniem. 

28. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu zastrzega sobie prawo do jednostronnego 

unieważnienia karnetów uprawniających do korzystania ze stoku narciarskiego. 

 

Postanowienia końcowe 

29. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu 

przepisów, zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat. 

30. Skargi i wnioski można składać obsłudze obiektu, kierownikowi obiektu lub Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. 

31. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane  

i rozstrzygane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. 


