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Regulamin SNOWPARK Zieleniec    
 
Przed rozpoczęciem korzystania ze Snowparku należy dokładnie zapoznać się z 
poniższymi zasadami. 

1.Snowpark czynny jest w godz. 10-16.  

2.Przeszkody w obrębie Snowparku przeznaczone są wyłącznie do użytkowania 
przez osoby jeżdżące na deskach snowboard’owychi nartach freestyle’owych. 
 
3.Osoby chcące korzystać ze Snowparku zobowiązane są do kupienia  karnetu 
Zieleniec Ski Pass oraz przestrzegania regulaminu wyciągu.  

4.Uczestnicy korzystają ze Snowparku tylko na własną odpowiedzialność. 

5.Zalecana jest jazda z pełnym zabezpieczeniem, w tym: kask, ochraniacze na 
golenie, kolana, łokcie, nadgarstki i kręgosłup.  
Kask jest obowiązkowy dla wszystkich do 16-go roku życia.  

6.Na jednej przeszkodzie może jeździć jednocześnie tylko jedna osoba. 

7.W przypadku większej ilości osób w Snowparku, poinformuj innych o zamiarze 
najazdu na przeszkodę poprzez podniesienie ręki i upewnij się że nikt wcześniej nie 
wyraził zamiaru najazdu na tą samą przeszkodę. 

8.Jazda i użytkowanie przeszkód Snowparku pod wpływem alkoholu i środków 
odurzających jest zabroniona. 

9.Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą korzystać ze Snowparku wyłącznie 
pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych. 

10.Chodzenie po przeszkodach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z 
przeszkód jest zabronione i grozi kalectwem bądź śmiercią. 



11.Jazda w Snowparku na desce snowboardowej i nartach freestyle’owych jest 
sportem niebezpiecznym, przestrzeganie powyższych zasad nie eliminuje w całości 
ryzyka urazów. 

12.Ryzyko związane z amatorskim jak i wyczynowym korzystaniem ze Snowparku 
oraz z ewentualnymi wypadkami ponosi sam jeżdżący, w związku, z czym producent 
przeszkód i właściciel terenu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zarówno na 
osobie jak i na mieniu, wyrządzone samemu sobie lub osobom trzecim, jako 
związane z ryzykiem sportowym. 

13.Snowparkiem opiekują się wyłącznie osoby upoważnione przez zarządzającego. 

14.Właściciel terenu, osoba zarządzająca nie biorą odpowiedzialności za 
uszkodzenia sprzętu na terenie Snowparku. 

15.Obsługa Snowparku zastrzega sobie prawo do usunięcia osób, które naruszają 
przepisy i nie stosują się do instrukcji korzystania ze Snowparku. 

16.Szanuj i traktuj innych na Snowparku jak sam chciałbyś być traktowany. 

17.Szanuj środowisko naturalne !  

18.Na terenie Snowparku mają również zastosowanie ogólne regulacje obowiązujące 
na pozostałych terenach zjazdowych (regulamin stacji narciarskiej „Winterpol 
Zieleniec”, „Regulamin Zieleniec Ski Pass”)  

19.Korzystanie ze Snowparku jest równoznaczne z akceptacją postanowień 
niniejszego regulaminu. 

Pamiętaj!  
Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód z wyjątkiem twoich umiejętności, nie 
przeceniaj swoich sił, nie wykonuj akrobacji bez sportowego i mentalnego 
przygotowania! 

 

           


