
Szczegółowy Regulamin korzystania ze stacji narciarskiej Piękna Góra 

Rudziewicz 

– 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID – 19 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Regulamin szczegółowy zostaje wprowadzony w związku z obowiązującym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV -2. 

2. Regulamin zostaje wprowadzony na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2132) oraz wytycznych 

rządowych i Głównego Inspektora Sanitarnego opublikowanych na stronie 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/stokinarciarskie 

3. Regulamin obowiązuje także w przypadku zmiany/uchylenia w/w rozporządzenia i 

wytycznych, o których mowa w pkt 3 jeżeli zmiana nie będzie dotyczyła zakresu objętego 

niniejszym Regulaminem. 

4. Regulamin szczegółowy obowiązuje od 22 grudnia 2020r. do odwołania. Odwołanie 

niniejszego Regulaminu nastąpi poprzez usunięcie go ze strony Organizatora oraz z terenu 

obiektu. 

5. Klientów zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu ogólnego opisanego 

w pkt. 3 oraz niniejszego Regulaminu szczegółowego (dalej: Regulaminy) i stosowania się do 

poleceń obsługi stacji narciarskiej. 

6. Zakup karnetu jest równoznaczny z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminami i 

przyjęcia ich postanowień do bezwzględnego stosowania. 

7. W razie naruszenia Regulaminów Organizator ma prawo żądać od osób naruszających 

opuszczenia terenu stacji narciarskiej. 

8. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem szczegółowym porządkuje Regulamin 

ogólny obiektu. 

9. Zgodnie z wytycznymi rządowymi i Głównego Inspektora Sanitarnego opublikowanymi na 

stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-pracatechnologia/stoki-narciarskie, na ternie 

poszczególnych stref obiektu może znajdować się nie więcej niż jedna osoba na 100 m2,  z 

wyłączeniem obsługi 

 

 

Wymogi i zalecenia dla klientów stacji narciarskiej: 

 

1. Jeśli Twój stan zdrowia budzi wątpliwości bądź nie czujesz się najlepiej, prosimy o szczególne 

zachowanie ostrożności i w miarę możliwości o pozostanie w domu, tak by nie narażać siebie jak 

i innych osób.  

2. Obowiązkowo zasłaniaj usta i nos zarówno w trakcie oczekiwania w kolejce do wyciągów, w 

trakcie jazdy wyciągami oraz w trakcie jazdy na nartach bądź na snowboardzie po stoku. 

 3. Zachowaj odpowiedni dystans, w tym w szczególności w kolejce do wyciągu (1,5 m).  



4. Zjedź z wyciągu bez zbędnej zwłoki. 

5. Kupując karnet staraj się zapłacić kartą płatniczą.  

6. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba.  

7. Stosuj się do zaleceń obsługi stacji narciarskiej. 

 

Wprowadzone przez Organizatora zasady bezpieczeństwa na terenie 

obiektu stacji narciarskiej Piękna Góra Rudziewicz. 

 

1. Zwiększyliśmy odległość między pracownikami oraz wprowadziliśmy rozwiązania mające na 

celu odseparowanie poszczególnych zmian pracowników.  

2. Podzieliliśmy kompleks na strefy, tak aby pracownicy oraz korzystający z usług obiektu z 

poszczególnych stref mieli jak najmniejszy kontakt ze sobą.  

3. Zapewniliśmy pracownikom środki do mycia i dezynfekcji rąk oraz powierzchni, a także środki 

ochrony indywidualnej oraz instrukcje dot. zasad prawidłowej higieny rąk oraz prawidłowego 

stosowania środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki). 

 4. Zapewniliśmy kosze, do których trafiać będą zużyte materiały oraz dbamy o ich regularne 

opróżnianie. 

 5. Ograniczyliśmy korzystanie z powierzchni wspólnych przez wielu pracowników i 

korzystających z obiektu na raz. 

 6. Zapewniliśmy płyny do dezynfekcji – co najmniej jeden dozownik w każdym miejscu, w 

którym pojawiają się klienci (kasy, wypożyczalnie, łazienki, bary, restauracje przy stokach, itp.). 

Dbamy, aby dozowniki były regularnie napełniane.  

7. Przeprowadzamy i monitorujemy codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem częstego, regularnego dezynfekowania powierzchni dotykowych (tj. m.in. 

terminali, klamek, blatów, włączników, poręczy, uchwytów). 

 8. Zapewniliśmy miejsce do izolacji osoby wykazującej objawy chorobowe kompatybilne z 

objawami COVID-19. 

 9. W miarę możliwości zapewniamy bezdotykowe wejście do pomieszczeń ogólnodostępnych. 

 

Organizator 

PAWEŁ RUDZIEWICZ 


