REGU LA M I N

dotyczący korzystania z Kolei Linowej krzesełkowej
COS-OPO w Szczyrku w czasie stanu epidemii wywołanej
SARS-CoV-2
W zakresie określonym w Regulaminie Kolei Linowej oraz niniejszym Regulaminie wprowadzonym na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uprawnionymi do korzystania z Kolei Linowej
COS-OPO w Szczyrku są wyłącznie pasażerowie, którzy spełniają niżej wymienione nakazy i ograniczenia oraz
stosujące się do wskazanych poniżej zaleceń i poleceń pracowników COS-OPO w Szczyrku.
1. Osoba/y, przebywająca/e na terenie COS-OPO w Szczyrku, która/e nabyła/y bilet uprawniający do
korzystania z przewozu Koleją Linową zobowiązane są do:
1) posiadania i obowiązkowego zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski,
maseczki albo kasku ochronnego, o którym mowa w art.40 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.110, 284, 568 i 695). Ograniczenie to nie dotyczy:
a) dziecka do ukończenia 4 roku życia,
b) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym
albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
W tych przypadkach okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane,
c) osoby przebywającej na terenie lasu.
2) zachowania co najmniej 2 metrów odległości od drugiej osoby, chyba że zachowanie tej odległości nie
jest możliwe ze względu na opiekę nad:
a) dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,
b) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może
poruszać się samodzielnie.
2. Do odwołania ustanawia się ograniczenie w możliwości korzystania z przewozu Koleją Linową do maksymalnie
dwóch osób na jednej kanapie. Nakaz ten nie dotyczy sytuacji, gdy pod opieką jednej osoby dorosłej
na jednej kanapie, z przewozu skorzystać chce więcej niż jedna osoba małoletnia (maksymalnie 1 osoba
dorosła i 3 małoletnie, łącznie 4 osoby na jednej kanapie), a wszystkie te osoby zamieszkują lub gospodarują
wspólnie. W takiej sytuacji pracownik Kolei Linowej może zezwolić na wspólny przejazd Koleją Linową więcej
niż dwóch osób na jednej kanapie.
3. Zaleca się posiadanie własnych rękawiczek lub/i przeprowadzenie dezynfekcji dłoni przed wejściem na
peron Kolei Linowej.
4. COS-OPO w Szczyrku zastrzega możliwość wprowadzenia na terenie Kolei Linowej ograniczenia liczby osób.
5. Zabronione jest:
a) pozostawianie lub wyrzucanie rękawiczek, maseczek poza miejscami do tego wyznaczonymi,
b) zaśmiecanie terenu Kolei Linowej oraz obszarów leśnych.
6. Osoby chcące skorzystać z przewozu Koleją Linową zobowiązane są zapoznać się z niniejszym Regulaminem,
który do odwołania stanowi integralną cześć Regulaminu Kolei Linowej. Zakup biletu uprawniającego do
przewozu Koleją Linową jest jednoznaczny z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Pracownik Kolei Linowej COS-OPO w Szczyrku może zabronić wejścia na peron oraz korzystania z przewozu
Koleją Linową osobie/osobom, która nabyła bilet uprawniający do przejazdu Koleją Linową, a nie spełnia
nakazów przedstawionych w pkt. 1 niniejszego Regulaminu. W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym osobie, która nabyła bilet nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletów.
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