INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z WYCIĄGU NART WODNYCH
WOSiR SZELMENT sp. z o.o.
1. Bilet lub karnet należy okazać przed rozpoczęciem jazdy obsłudze wyciągu.
2. Przed skorzystaniem z wyciągu użytkownik musi zapoznać się z tablicami informacyjnymi umieszczonymi w strefie

startowej.

3. Przed rozpoczęciem jazdy każdy klient ma obowiązek dokładnie dopasować i sprawdzić sprzęt narciarski oraz

założyć i zapiąć kamizelkę asekuracyjną. Wypożyczający zobowiązany jest do szczególnej troski o użytkowany sprzęt.
4. W przypadku stwierdzenia usterek, sprzęt narciarski lub kamizelkę należy wymienić, o stwierdzonych usterkach
powiadomić obsługę wyciągu.
5. Korzystający pierwszy raz z wyciągu mają dwie próby startu wliczone do ceny zakupionego biletu.
6. Wyciąg obejmuje obszar akwenu ograniczony czerwonymi bojami wraz z przyległymi pomostami i widownią.
7. Trasa wyciągu liczy ok. 1000 m i jest w kształcie prostokąta.
8. Jednocześnie z jazdy na nartach za wyciągiem może korzystać maksymalnie 13 osób.
9. Lina wyciągu osiąga prędkość:

a) do 30 km/h – prędkość „rekreacyjna”,
b) do 60 km/h – prędkość przeznaczona dla narciarzy zaawansowanych i grup sportowych.
c) istnieje możliwość zwiększenia prędkości dla uzgodnionej grupy narciarzy w poniedziałki, środy i czwartki, w
godz. 1200-1300. Szczegółowe prędkości oraz sposób przełączania należy uzgadniać z operatorem wyciągu, który musi
mieć na względzie bezpieczeństwo i wygodę wszystkich użytkowników wyciągu. Przy sprzeciwie choćby jednego
użytkownika wyciągu zwiększenie prędkości nie będzie możliwe.
10. W przypadku upadku lub zatrzymania wyciągu należy natychmiast:
ygnalizować swoje położenie przez podniesienie ręki.
wolne orczyki.
u dopłynięcia do tratwy czekać na łódź i stosować się do wskazówek sternika.
11. Podczas jazdy każdy klient ma obowiązek:
trzymać drążek liny ciągnącej narciarza tylko rękoma. Niedopuszczalne jest używanie jakiegokolwiek
typu uchwytów czy zaczepów.

zenia z inną osobą lub przeszkodą.
sportowego pod nadzorem trenera oraz rozgrywania zawodów sportowych.
12. Po zakończeniu jazdy każdy klient ma obowiązek zwrócić wypożyczony sprzęt i ułożyć na stojaki.
13. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu należy powiadomić obsługę.
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