Přepravní řád lyžařského vleku
1.

Lyžařský vlek je určen pouze pro přepravu lyžařů a snowboardistů.

2.

K jízdě na lyžařském vleku je nutná základní znalost lyžování. Lyže musí být
vybaveny bezpečnostním vázáním s brzdami nebo pojistnými řemeny,
snowboard pojistným řemenem.

3.

Ve frontě dodržujte dostatečný odstup za lyžařem stojícím před vámi.

4.

Uživatel lyžařského vleku je po projetí odbavovací zónou povinen nastoupit
v místě k nástupu určeném a dbát při tom pokynů obsluhy lyžařského vleku.

5.

Na unášeči lyžařského vleku je dovolena přeprava pouze jedné osoby.

6.

Před nástupem je nutno uchopit hůlky do jedné ruky. Hůlky nesmí být
zavěšeny na ruce za poutka. Pomoc při nástupu je oprávněna poskytnout
pouze obsluha vleku.

7.

Během jízdy JE ZAKÁZÁNO:
–

vyjíždět z lyžařské stopy,

–

lyžařskou stopu během jízdy křižovat,

–

vystupovat mimo určené místo před horní stanicí,

–

chytat a přistupovat na volné i obsazené unášeče,

–

kouřit,

–

dotýkat se konstrukce vleku.

8.

Po pádu během jízdy je nutno okamžitě opustit trasu lyžařského vleku.

9.

Po zastavení lyžařského vleku je nutno vyčkat na uvedení vleku do chodu
nebo pokynů obsluhy.

10.

Vystoupit je lyžař povinen na vyznačeném místě ve výstupní stanici ve směru
vlevo, pustit vlečný unášeč volně ve směru tažného lana a ihned opustit
výstupiště. V případě nebezpečí je možno vypnout vlek červeným tlačítkem
STOP, které je umístěno v prostoru výstupiště (na sloupu vleku).

11.

Na sjezdových tratích je nutno dbát na vlastní bezpečnost i na bezpečnost
ostatních lyžařů. Shora přijíždějící lyžař nesmí ohrozit před ním (pod ním)
jedoucí lyžaře a je odpovědný za případnou kolizi s pomaleji jedoucím
lyžařem. Do prostoru před turnikety musí lyžař přijet pomalu a bezpečně.

12.

Není dovoleno vyjíždět z upravených sjezdových tratí.

13.

Případný úraz na vleku nebo poškození oděvu musí lyžař ohlásit provozovateli
neprodleně.

14.

Veškeré uvedené pokyny musí respektovat lyžaři i snowboardisté.

15.

Mimo provozní dobu vleků je sjezdovka uzavřena – zákaz vstupu.

16.

Nedodržení těchto pokynů může být důvodem k vyloučení z přepravy na
lyžařském vleku. V tomto případě nevzniká nárok na vrácení jízdného.
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