
 
REGULAMIN SNOW PARKU 

„Szwajcaria Bałtowska” 

 

Przebywając na terenie SnowParku należy zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na 
osoby znajdujące się w pobliżu. 

 

1. Urządzenia w obrębie SnowParku przeznaczone są wyłącznie do użytkowania przez osoby jeżdżące 
na snowboardach i nartach freestyle. 

2. Uczestnicy korzystają ze SnowParku tylko na własną odpowiedzialność. 
3. Jazda z pełnym zabezpieczeniem, w tym: kasku, ochraniaczach na golenie, kolana, łokcie, 

nadgarstki i kręgosłup jest zalecana. 
4. Na jednym urządzeniu może jeździć jednocześnie tylko jedna osoba. 
5. Jazda i użytkowanie urządzeń SnowParku pod wpływem alkoholu i środków odurzających jest 

zabroniona. 
6. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą korzystać ze SnowParku wyłącznie pod opieką 

rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych. 
7. Chodzenie po przeszkodach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z urządzeń jest 

zabroniona i grozi kalectwem bądź śmiercią. 
8. Jazda w SnowParku na desce snowboardowej jest sportem ekstremalnie niebezpiecznym, 

przestrzeganie powyższych zasad nie eliminuje w całości ryzyka urazów. 
9. Ryzyko związane z amatorskim jak i wyczynowym korzystaniem ze SnowParku oraz z ewentualnymi 

wypadkami ponosi sam jeżdżący, w związku z czym producent urządzeń i właściciel terenu nie 
ponoszą odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikłe z niezgodnego z 
niniejszym regulaminem użytkowania SnowParku, jako związane z ryzykiem sportowym. 

10. Podstawowe zasady bezpiecznego i sprawnego korzystania z parku: 
a. Potraktuj pierwszy zjazd jako rozgrzewkę, która pozwoli ci zaznajomić się z terenem; 
b. Nie skacz na oślep i używaj ochraniaczy; 
c. Bądź świadomy swoich ograniczeń i zjeżdżaj adekwatnie do poziomu swoich umiejętności; 
d. Nie planuj żadnych zmian w swoim przejeździe, jeśli nie posiadasz wystarczających umiejętności 

i doświadczenia; 
e. Szanuj teren i pozostałych uczestników; 
f. Czekaj na swą kolej i start, nie wymuszaj pierwszeństwa; 

11. Stój z dala od obszarów, na których odbywają się przejazdy innych uczestników. 
Obsługa SnowParku zastrzega sobie prawo do usunięcia osób, które naruszają przepisy i nie 
stosują się do instrukcji korzystania ze SnowParku. 


