
REGULAMIN 
 

KOLEI KRZESEŁKOWEJ NR 1 
 

 

KOLEJ LINOWA KRZESEŁKOWA 

 

1. Na jednym krzesełku mogą być przewożone maksymalnie 3 osoby.  
2. Dzieci poniżej 125cm wzrostu mogą być przewożone pod opieką osoby dorosłej, 

zdolnej do udzielenia ewentualnej pomocy. Dzieci siadają na skrajnych 

siedziskach krzesełka. 

3. Wsiadanie i wysiadanie odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych. 
4. Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy po odczycie karty magnetycznej w urządzeniu 

wejściowym (bramce),podróżny wszedł na peron aby zająć miejsce na krzesełku.  
5. Pasażer posiadający ważną kartę magnetyczną ma prawo bezpłatnego przewozu 

bagażu ręcznego o masie 10 kg, przewozu sprzętu turystycznego lub sportowego 

(1 para nart i kijków, 1 snowboard). 

6. W czasie jazdy bagaż podręczny należy trzymać na kolanach a narty i snowboard 

przewozić przypięte do butów. 

7. Po zajęciu miejsca pasażer musi opuścić zabezpieczenie krzesełka. 

8. Podniesienie zabezpieczenia krzesełka może nastąpić w strefie do tego 

przeznaczonej, tuż przez samą strefą wysiadania. 

9. Pasażer zobowiązany jest do jak najszybszego opuszczenia strefy wysiadania. 

10. Kolej krzesełkowa może być zatrzymana z powodu awarii lub złych warunków 

atmosferycznych. 

11. Po zatrzymaniu kolei, należy czekać na polecenia obsługi. 
 

 

KORZYSTAJĄC Z KOLEI LINOWEJ KRZESEŁKOWEJ NIE WOLNO: 

 

1. Wsiadać na krzesełko z plecakiem na plecach oraz zawieszonymi na szyi lub ramieniu 

torbami, aparatami fotograficznymi itp. przedmiotami.  
2 Przewozić nart i snowboardu trzymając ich w rękach, w poprzek trasy lub pionowo. 

3. W czasie jazdy kołysać krzesłem, wychylać się, stać na krzesełku oraz próbować 

zaczepiać rękami lub innymi przedmiotami o podpory. 

4. Otwierać podczas jazdy zabezpieczenia krzesełka. 

5. Przewozić zwierząt. 

6. Wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów podczas jazdy koleją. 
 
ZALECA SIĘ ZAPOZNANIE Z REGULAMINEM STACJI NARCIARSKIEJ 

TYLICZ ORAZ DEKALOGIEM NARCIARZA I SNOWBOARDERA USTALONYM 

PRZEZ MIĘDZYNARODOWĄ FEDERACJĘ NARCIARSKĄ (FIS) - do wglądu na 

terenie Stacji Narciarskiej Tylicz. 



REGULAMIN 
 

KOLEI KRZESEŁKOWEJ NR 2 
 

 

KOLEJ LINOWA KRZESEŁKOWA 

 

1. Na jednym krzesełku mogą być przewożone maksymalnie 4 osoby.  
2. Dzieci poniżej 125cm wzrostu mogą być przewożone pod opieką osoby dorosłej, 

zdolnej do udzielenia ewentualnej pomocy. Dzieci siadają na skrajnych 

siedziskach krzesełka. 

3. Wsiadanie i wysiadanie odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych. 
4. Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy po odczycie karty magnetycznej w urządzeniu 

wejściowym (bramce),podróżny wszedł na peron aby zająć miejsce na krzesełku.  
5. Pasażer posiadający ważną kartę magnetyczną ma prawo bezpłatnego przewozu 

bagażu ręcznego o masie 10 kg, przewozu sprzętu turystycznego lub sportowego 

(1 para nart i kijków, 1 snowboard). 

6. W czasie jazdy bagaż podręczny należy trzymać na kolanach a narty i snowboard 

przewozić przypięte do butów. 

7. Po zajęciu miejsca pasażer musi opuścić zabezpieczenie krzesełka. 

8. Podniesienie zabezpieczenia krzesełka może nastąpić w strefie do tego 

przeznaczonej, tuż przez samą strefą wysiadania. 

9. Pasażer zobowiązany jest do jak najszybszego opuszczenia strefy wysiadania. 

10. Kolej krzesełkowa może być zatrzymana z powodu awarii lub złych warunków 

atmosferycznych. 

11. Po zatrzymaniu kolei, należy czekać na polecenia obsługi. 
 

 

KORZYSTAJĄC Z KOLEI LINOWEJ KRZESEŁKOWEJ NIE WOLNO: 

 

1. Wsiadać na krzesełko z plecakiem na plecach oraz zawieszonymi na szyi lub ramieniu 

torbami, aparatami fotograficznymi itp. przedmiotami.  
2. Przewozić nart i snowboardu trzymając ich w rękach, w poprzek trasy lub pionowo. 

3. W czasie jazdy kołysać krzesłem, wychylać się, stać na krzesełku oraz 

próbować zaczepiać rękami lub innymi przedmiotami o podpory. 

4. Otwierać podczas jazdy zabezpieczenia krzesełka. 

5. Przewozić zwierząt. 

6. Wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów podczas jazdy koleją. 
 
ZALECA SIĘ ZAPOZNANIE Z REGULAMINEM STACJI NARCIARSKIEJ 

TYLICZ ORAZ DEKALOGIEM NARCIARZA I SNOWBOARDERA USTALONYM 

PRZEZ MIĘDZYNARODOWĄ FEDERACJĘ NARCIARSKĄ (FIS) - do wglądu na 

terenie Stacji Narciarskiej Tylicz. 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN 
 

WYCIĄGÓW ORCZYKOWYCH 

 

1. Na orczyku może jechać tylko jedna osoba.  
2. Po przejściu bramki należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i 

poczekać na orczyk. 

3. Kijki należy trzymać w jednej ręce (pasek kijka nie może być na ręce). 

4. Należy jechać wyznaczonym śladem, nie wolno "slalomować" na trasie podjazdu. 

5. Nie chwytać na trasie pustych orczyków, nie wyczepiać się na trasie podjazdu. 

6. Orczyk należy spokojnie wypuścić w strefie wyczepiania. 

7. Po wyczepieniu należy opuścić peron górny w nakazanym kierunku. 

8. Nie wolno zatrzymywać się na peronie górnym (w miejscu wyczepiania ); należy 

go jak najszybciej opuścić. 

9. Nie wolno kontynuować jazdy poza strefą wyczepiania. 
10. Wyciąg może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych.  
11. Po zatrzymaniu wyciągu, należy czekać na polecenia obsługi. 

 
 

 

ZALECA SIĘ ZAPOZNANIE Z REGULAMINEM STACJI NARCIARSKIEJ 

TYLICZ ORAZ DEKALOGIEM NARCIARZA I SNOWBOARDERA USTALONYM 

PRZEZ MIĘDZYNARODOWĄ FEDERACJĘ NARCIARSKĄ (FIS) - do wglądu na 

terenie Stacji Narciarskiej Tylicz.



REGULAMIN 
 

PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO 

 

1. Przenośnik taśmowy przeznaczony jest dla dzieci od 4 roku życia 

oraz dla osób dorosłych. 

2. Zarządca zaleca korzystanie dorosłym użytkownikom z kasków. 

Dzieci do 15 roku powinny obowiązkowo posiadać kask. 

3. Zabrania się chodzenia po urządzeniu, korzystania z niego pod nieobecność 

personelu, jazdy na urządzeniu w pozycji innej niż stojąca. 

4. Należy zachować bezpieczny odstęp co najmniej 2m pomiędzy użytkownikami. 

5. Narty, deski snowboardowe i inne dopuszczone urządzenia przeznaczone do zjazdu 

należy ułożyć płasko na taśmie wzdłuż toru jazdy lub trzymać w rękach przed sobą. 
 
 

 

ZALECA SIĘ ZAPOZNANIE Z REGULAMINEM STACJI NARCIARSKIEJ 

TYLICZ ORAZ DEKALOGIEM NARCIARZA I SNOWBOARDERA USTALONYM 

PRZEZ MIĘDZYNARODOWĄ FEDERACJĘ NARCIARSKĄ (FIS) - do wglądu na 

terenie Stacji Narciarskiej Tylicz. 


