
 

REGULAMIN KOLEJKI TYROLSKIEJ 

1.  Organizatorem atrakcji Ekstremalny PGE Narodowy na PGE Narodowym jest Mariusz Łuka prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą Sky-Tech Mariusz Łuka z siedzibą w Starej Wsi 200/6, 21- 010 Łęczna, wpisaną do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 060425738, NIP: 713-238-56-15, która 

ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie atrakcji. 

2.  Z atrakcji Ekstremalny PGE Narodowy na PGE Narodowym (w dalszej części nazywaną kolejką tyrolską lub 

atrakcją) mogą korzystać osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie od 7 

roku życia - za pisemną zgodą opiekunów prawnych. Wzór obu oświadczeń o wyrażeniu zgody na korzystanie z 

kolejki tyrolskiej oraz o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji jego warunków stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu. Oświadczenia dostępne są w punkcie obsługi Ekstremalnego PGE Narodowego w Recepcji Głównej 

PGE Narodowego  oraz pod linkiem: http://ekstremalny.pgenarodowy.pl/regulaminy-i-oswiadczenia.  

3.  Z atrakcji mogą korzystać osoby powyżej 7 roku życia i wadze nie przekraczającej 150 kg. W przypadku korzystania 

z opcji zjazdu tandemowego łączna waga zjeżdżających jednocześnie osób nie może przekraczać 150 kg. 

4. Korzystanie z kolejki tyrolskiej następuje wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika lub - w przypadku osób poniżej 

18 – tego roku życia - jego prawnego opiekuna. Korzystanie z kolejki tyrolskiej wymaga dobrego stanu zdrowia 

uczestników. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które np. w przypadku wysiłku fizycznego czy stresu mogą 

zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie mogą korzystać z powyższej atrakcji. 

5. Korzystanie z kolejki tyrolskiej dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, 

następnie dokonaniu zakupu biletu oraz przejściu podstawowego szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących 

podczas korzystania z atrakcji. Jednocześnie wymagane jest podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

korzystanie z atrakcji oraz zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu i zasad bezpieczeństwa. Osoby, które nie 

spełnią powyższych warunków nie mogą korzystać z kolejki tyrolskiej. 

6.  Całkowity zakaz korzystania z kolejki tyrolskiej obowiązuje osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych 

środków psychoaktywnych, a także osoby wykazujące niepokojące zachowanie, po którym Organizator może 

domniemywać, iż skorzystanie przez nich z atrakcji może stanowić potencjalne zagrożenie dla tych osób lub innych 

użytkowników kolejki tyrolskiej. 

7.  Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do atrakcji osób których zachowanie przeszkadza innym 

użytkownikom kolejki tyrolskiej lub zagraża ich bezpieczeństwu. 

8.  Osoby korzystające z atrakcji znajdujące się na terenie PGE Narodowego nie mogą swoim zachowaniem stwarzać 

zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych użytkowników atrakcji. Osoby znajdujące się na terenie, PGE 

Narodowego nie mogą przeszkadzać w pracy obsłudze i są zobowiązane wykonywać polecenia obsługi. 

9.  W przypadku odmowy dopuszczenia do skorzystania z kolejki tyrolskiej posiadającego bilet użytkownika z uwagi na 

jego niewłaściwe zachowanie (punkt 6 i 7 powyżej) lub w przypadku rezygnacji użytkownika z atrakcji, Organizator 

nie zwraca kosztów biletu. W przypadku zamknięcia kolejki tyrolskiej z przyczyn leżących po stronie Organizatora, 

koszty biletów zostaną zwrócone użytkownikom, którzy zakupili bilety i nie skorzystali z atrakcji, lub też Organizator 

podejmie starania celem dopuszczenia tych użytkowników do skorzystania z atrakcji w innym terminie. Roszczenia 

osób, które zakupiły bilet, a nie mogły skorzystać z atrakcji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, ograniczone 

są do możliwości żądania zwrotu ceny biletu za skorzystanie z atrakcji. 

10.  Bilety ulgowe przysługują dzieciom od lat 7, osobie z niepełnosprawnością oraz jej opiekunowi, uczniom i studentom 

do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom oraz honorowym krwiodawcom Aby skorzystać z ulgi osoby te muszą 

okazać stosowną, ważną legitymację lub inny dokument uprawniający do skorzystania ze zniżki obsłudze kolejki 

 

http://ekstremalny.pgenarodowy.pl/regulaminy-i-oswiadczenia


tyrolskiej. 

11. W przypadku rezygnacji ze zjazdu, nie przysługuje zwrot kosztu zakupionego biletu. 

12.  Warunkiem realizacji zjazdu jest stawienie się 15 minut przez godziną wskazaną na bilecie w punkcie obsługi 

Ekstremalny PGE Narodowy znajdującym się w Recepcji Głównej PGE Narodowego 

13.  W przypadku, gdy użytkownik zamierza wykonać więcej niż jeden zjazd dziennie, każdy kolejny należy wykupić w 

innej turze zjazdów. 

14.  Organizator nie odpowiada za opóźnienia wynikające z czasu potrzebnego na podjęcie decyzji przez użytkownika 

przed zjazdem lub rezygnacji ze zjazdu. 

15.  Pracownicy obsługi kolejki tyrolskiej nie są odpowiedzialni za rzeczy należące do użytkowników pozostawione bez 

opieki. 

16.  Rzeczy takie jak: plecaki, torby, klucze itp. należy pozostawić w udostępnianej dla klientów Ekstremalnego PGE 

Narodowego, zamykanej na klucz szafce depozytowej znajdującej się w pomieszczeniu technicznym, w którym 

przygotowywane są osoby do zjazdu(w trakcie wykonywania zjazdu nie można mieć przy sobie żadnych 

przedmiotów, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie w przypadku ich odpadnięcia w czasie zjazdu) 

17.  Zasady bezpieczeństwa znajdujące się poniżej stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.  

PODSTAWOWE ZASADY BEPIECZEŃSTWA 

A.  Po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i podpisaniu oświadczenia, osoba mająca skorzystać z kolejki 

tyrolskiej proszona jest o przekazanie osobie towarzyszącej lub do depozytu, wszelkich przedmiotów, mogących stanowić 

zagrożenie podczas zjazdu (np. telefon, portfel, zegarek, biżuteria itp.), a następnie jest przygotowywana do zjazdu. 

B.  Osoba zjeżdżająca indywidualnie lub w grupie prowadzona jest z punktu obsługi Ekstremalnego PGE 

Narodowego do górnej stacji kolejki tyrolskiej przez pracownika obsługującego atrakcję, który uprzednio sprawdza czy 

wszelkie przedmioty mogące stanowić zagrożenie podczas zjazdu zostały usunięte. 

C.  Po dotarciu do górnej stacji, jest udzielany  indywidualnie lub grupowo instruktaż i jest ponownie sprawdzane czy 

wszystkie przedmioty mogące stanowić zagrożenie zostały zdeponowane. 

D.  Instruktor będący jednocześnie kierownikiem zmiany zatwierdza brak niepożądanych przedmiotów oraz 

poprawność instalacji sprzętu ochrony indywidualnej, czyli kombinezonu, uprzęży zjazdowej  i kasku. 

E.  Kierownik zmiany (instruktor) jest JEDYNĄ OSOBĄ podczas zmiany, która decyduje o wystartowaniu osoby 

zjeżdżającej. Żadna czynność nie jest zależna od osoby zjeżdżającej. 

F.  Osoby noszące długie włosy są zobowiązane upiąć je pod kaskiem lub zabezpieczyć je winny sposób wskazany 

przez obsługę kolejki tyrolskiej  aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy ruchome. 

G.  Podczas zjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania lin zjazdowych, oraz możliwie zwarta pozycja 

zjazdowa. 

H.  Podczas zjazdu, obowiązuje obuwie sznurowane lub zapinane wokół kostki. Niedopuszczalna jest sytuacja 

zjeżdżania kolejką tyrolską np. w klapkach. 

I. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia obsługi kolejki tyrolskiej. 


