
PŘEDPISY OBLASTI SKI ARÉNY ZIELENIEC PRO VZDĚLÁVACÍ KURZY 

Návštěvníci oblasti Zieleniec SKI Arena, dále jen Zařízení, jsou povinni se seznámit se zněním těchto 

předpisů a dodržování jejích ustanovení 

OBECNÁ USTANOVENÍ: 

1. Spoluorganizátoři vzdělávacích sportovních aktivit – „Kurz výuky lyžování a snowboardingu “ 

v areálu Zieleniec SKI Arena jsou společnosti: 

a. Bartuś s.c. J.R.B. Wilczyńscy Zieleniec 65, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP: 883-186-09-91 

b. GRAPA G10 Sp. z o.o. Sp. k., ul. Szarotki 10/4, 71-604 Štětín, NIP 851-32-11-344 

c. Gryglówka Sp. z o.o. Zieleniec 67, 57-340 Duszniki Zdrój, číslo NIP 8831869733 

d. PHU Arkadiusz Popowicz, Wilkanów 135, 57-500 Bystrzyca Kladska, NIP 881-110-87-84 

e. Turistické služby Mieszko sp. z o.o. sp. k., Zieleniec 134, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP (DIČ): 

8831866930 

f. WINTERPOL Sp. z o.o., Zieleniec 72a, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP: 8830002908 

2. Oblast  je otevřena v hodinách zobrazených na samostatných informačních tabulích a na webových 

stránkách organizátora  

3. Využití zařízení v oblasti je zpoplatněno. 

4. Ceník je k dispozici na samostatných informačních tabulích v pokladně Zařízení 

5. Během úklidových prací v zařízení mohou spoluorganizátoři požádat uživatele zařízení o jeho 

odchod. 

6. Spoluorganizátoři regulují počet osob v zařízení s přihlédnutím k bezpečnosti ve vztahu k COVID- 

19 

7. Spoluorganizátoři si vyhrazují právo rezervovat celé zařízení nebo ho vyloučit z užívání, bez 

předchozího upozornění nebo důvodu. 

8. Účastníci zařízení nesou všechna rizika spojená s procvičováním na lyžařských lekcích. 

9. Spoluorganizátoři zařízení nenesou odpovědnost za poškození zdraví, tělesná a materiální zranění 

způsobená používáním zařízení, zejména za nepříznivých podmínek (povětrnostní podmínky a 

mínusové teploty). 

10. V celé oblasti zařízení musíte být při řízení mimořádně opatrní 

11. Spoluorganizátoři neodpovídají za žádné předměty zanechané v prostorách zařízení. 

12. Za škody na jakýchkoli věcech vnesených do prostor Zařízení spoluorganizátoři nenesou žádnou 

zodpovědnost. 

13. V prostorách Zařízení je zakázáno požívat alkohol a být pod vlivem alkoholu nebo jiných 

omamných látek. 

14. Rovněž je zakázáno používat vulgární slova. 



15. Osoby, které poruší pravidla těchto předpisů, budou požádány, aby zařízení opustily. 

 

VŠICHNI ÚČASTNÍCI ZŮSTÁVAJÍCÍ V OBLASTI JSOU POVINNI: 

 Absolutně dodržovat provozní pokyny a oznámení zařízení. 

 Slušné chování v prostorách zařízení. 

 Okamžité oznámení personálu zařízení nebo bezpečnostních služeb, pokud si všimnete 

jakékoli nesrovnalosti. 

 Děti do 10 let smí zařízení používat pouze pod dohledem svých rodičů nebo zákonných zástupců. 

 

UŽIVATEL ZAŘÍZENÍ NESMÍ: 

 Závodit, provádět nebezpečné hry a řízení, údery , skoky, násilné brzdění, nedržení volantu při 

řízení a provádět jakékoli činnosti, které mohou ovlivnit bezpečnost ostatních účastníků zařízení 

 Jezdit s dětmi v náručí, vozit zvířata. 

 Přivést ALKOHOLICKÉ nápoje do zařízení 

 Házet sněhové koule. 

 Házení jakýchkoli předmětů do otevřeného ohně. 

 

Organizátoři vzdělávacích sportovních aktivit – „Výuka lyžování a snowboardingu " v areálu 

SKI aréna Zieleniec v Duszniki Zdrój - ZIELENIEC 


