REGULAMIN KORZYSTANIA Z TRAS NARCIARSKICH
Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
W OKRESIE OD 20.03.2021 R. DO 09.04.2021 R.

Preambuła
W związku w wprowadzonymi na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wytycznymi,
wprowadza się w terminie od 20.03.2021 r., do 09.04.2021 r., dodatkowe zasady,
ograniczenia i wytyczne w zakresie możliwości korzystania z tras narciarskich
COS-OPO w Szczyrku:
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z tras narciarskich COS-OPO w
Szczyrku w okresie od 20.03.2021 r. do 09.04.2021 r.
2. Osobami uprawnionymi do korzystania z tras narciarskich COS-OPO w Szczyrku
w okresie od 20.03.2021 r. do 09.04.2021 r. są wyłącznie zawodnicy posiadających
ważną licencję PZN w ramach zorganizowanych treningów.
3. Zabronione jest korzystanie z tras narciarskich przez osoby nieposiadające ważnej
licencji PZN (zakaz ten nie dotyczy pracowników COS-OPO w Szczyrku i innych
osób wykonujących na zlecenie COS-OPO w Szczyrku czynności związane z
bieżącym przygotowaniem tras narciarskich do eksploatacji i ich zabezpieczeniem).
4. Treningi sportowe muszą być zgłaszane z jednodniowym wyprzedzeniem na druku
udostępnionym w administracji kolei linowej COS-OPO w Szczyrku.
5. Prawo wstępu na urządzenia kolei linowej z nartami posiadają wyłącznie
zawodnicy i trenerzy z ważną licencją PZN (dotyczy również sprzętu skiturowego i
snowboardowego) w ramach zorganizowanych treningów.
6. Zakaz wstępu na trasy narciarskie COS-OPO w Szczyrku nie dotyczy zgłoszonych
i zatwierdzonych przez COS-OPO w Szczyrku treningów.
7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają odpowiedzenie
zastosowanie postanowienia zawarte w Regulaminie ośrodka narciarskiego
„Skrzyczne COS w Szczyrku oraz ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach
narciarskich1). W razie wystąpienia wątpliwości postanowienia niniejszego
Regulaminu mają pierwszeństwo zastosowania przed postanowieniami zawartymi w
Regulaminie ośrodka narciarskiego „Skrzyczne COS w Szczyrku, a pracownik kolei
linowej COS-OPO w Szczyrku uprawniony jest od odmowy świadczenia usług
przewozu koleją linową osobom nieprzestrzegającym postanowień niniejszego
regulaminu.

