Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2018
Dyrektora OSiR z dnia 02.05.2018r.

REGULAMIN
korzystania z wyciągu do nart wodnych i wakeboardu na jeziorze Trzesiecko
w Szczecinku.

1. Wyciąg do nart wodnych i wakeboardu służy aktywnej rekreacji i sportowi. Korzystanie
z wyciągu związane jest z ryzykiem odniesienia kontuzji lub urazu, dlatego też użytkownicy są
zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności oraz zasad postępowania określonych w
niniejszym Regulaminie.
2. Wyciąg obejmuje ściśle oznaczony bojami obszar jeziora Trzesiecko wraz z pomostem
startowym oraz tratwami. Trasa wyciągu liczy 1150 metrów. Jednocześnie z wyciągu może
korzystać nie więcej niż 11 osób. Prędkość wyciągu: do 30 km/h – prędkość „rekreacyjna”
oraz do 60 km/h – prędkość przeznaczona dla narciarzy zaawansowanych i grup sportowych
(w godzinach wyznaczonych przez zarządcę wyciągu bądź za zgodą obsługi wyciągu).
Otwarcie wyciągu sygnalizuje biała flaga umieszczona na maszcie przy pomoście wyciągu. Flaga
czerwona oznacza zakaz korzystania z wyciągu. Do uruchomienia wyciągu konieczna jest
obecność przynajmniej trzech zainteresowanych użytkowników.
3. Przed przystąpieniem do korzystania z wyciągu należy zapoznać się z tablicami informacyjnymi
ustawionymi na terenie obiektu oraz niniejszym Regulaminem. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości co do sposobu postępowania należy skontaktować się z obsługą wyciągu, która
udzieli wyjaśnień i instruktażu. Osoby pierwszy raz korzystające z wyciągu zgłaszają ten fakt
obsłudze w celu uzyskania dodatkowych wskazówek dotyczących technik startu oraz sposobu
pokonywania trasy, a w szczególności pokonywania punktów zwrotnych przy słupach i
zakończeniu przejazdu. Osoby te zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia o
zapoznaniu się z Regulaminem oraz zasadami bezpieczeństwa na wyciągu.
4. Korzystanie z wyciągu następuje według kolejności zgłoszenia się na miejsce startowe. Przed
rozpoczęciem pływania należy okazać obsłudze wyciągu bilet lub karnet. Istnieje możliwość
pozostawienia karnetu u obsługi na czas korzystania z wyciągu. Na pomoście startowym
należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do wszystkich poleceń obsługi.
Korzystający po raz pierwszy z wyciągu mają dwie próby startu wliczone w cenę zakupionego
biletu.
5. Z wyciągu mogą korzystać wyłącznie osoby, które mają ukończone 10 lat i umiejące pływać.
Osoby do ukończenia 15 roku życia mogą korzystać z wyciągu wyłącznie za zgodą
i w obecności opiekunów prawnych oraz muszą mieć założony kask ochronny głowy. Zalecamy
wszystkim użytkownikom wyciągu korzystanie z kasku. Przedział wiekowy i sposób korzystania
z wyciągu dla członków klubów prowadzących szkolenie narciarstwa wodnego
i wakeboardingu z terenu miasta Szczecinek ustalany jest każdego roku na osobnych zasadach.
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6. Użytkownik musi być ubrany w kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową zapewniającą
odpowiednią pływalność, a osoby do ukończenia 15 roku życia w kask. Kamizelka asekuracyjna,
narty oraz kask dla osób, które nie ukończyły 15 roku życia zapewnia OSiR
w ramach ceny biletu jednorazowego lub dziennego. Wakeboard, kneeboard, kaski dla osób
które ukończyły 15 rok życia lub inny atestowany sprzęt umożliwiający pokonywanie trasy
wyciągu można wypożyczyć odpłatnie lub korzystać z własnych.
7. Przed wejściem na pomost startowy należy sprawdzić zapięcie kamizelki i kasku
oraz upewnić się czy pozostały sprzęt nie posiada usterek. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidłowości w jakości lub działaniu sprzętu należy bezwzględnie zaniechać
korzystania z wyciągu i bezzwłocznie poinformować obsługę.
8. Podczas jazdy należy zachować wyznaczony tor jazdy, wszelkie ewolucje wykonywać
w sposób bezpieczny dla siebie i innych korzystających z wyciągu oraz zwracać uwagę na osobę
jadącą przed lub znajdującą się w wodzie po upadku. Należy przerwać jazdę w sytuacji grożącej
zderzeniem z inną osobą.
9. W przypadku upadku lub zatrzymania wyciągu należy natychmiast wypuścić uchwyt z rąk
i odpłynąć z nartami poza tor jazdy do pomostu, najbliższej tratwy lub brzegu jeziora. Po
upadku należy uważać na innych użytkowników oraz sygnalizować swoje położenie. Na łodzi
ratunkowej należy stosować się do poleceń ratownika.
10. Na trasie wyciągu mogą znajdować się elementy wakeparku, które służą zaawansowanym
użytkownikom. Korzystanie z nich wymaga wysokich umiejętności i jest dozwolone tylko dla
posiadaczy desek wakeboardowych lub nart freestylowych typu tweentip. Podczas
użytkowania elementów wakeparku należy zachować szczególną ostrożność na inne osoby.
Zabronione jest najeżdżanie na elementy wakeparku na deskach wakeboardowych i nartach
freestylowych wyposażonych w metalowe finy.
11. Zabronione jest przebywanie na terenie obiektu wyciągu lub korzystanie z wyciągu osób
w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub po użyciu środków odurzających. Osobom
takim odmówiona będzie możliwość korzystania z wyciągu.
12. W przypadku rezerwacji wyciągu dla grup zorganizowanych, szkółek narciarstwa lub klubów
oraz w czasie rozgrywania zawodów sportowych karnety sezonowe i bilety dzienne
nie obowiązują w godzinach rezerwacji lub trwania imprez sportowych.
13. W przypadku bardzo dużej liczby osób korzystających z wyciągu obsługa może ograniczyć czas
nieprzerwalnego korzystania przez jedną osobę z wyciągu do 3 okrążeń.
14. Za szkody powstałe
w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń
oraz wypożyczanego sprzętu odpowiedzialność materialną ponosi korzystający.

wyciągu

15. Korzystanie z wyciągu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Użytkownik
zrzeka się z wszelkich roszczeń w stosunku do OSiR, związanych z korzystaniem z wyciągu,
w szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu zniszczenia rzeczy oraz urazów,
zwichnięć, potłuczeń i innych uszkodzeń ciała spowodowanych upadkiem, zderzeniem
z przeszkodą lub innym użytkownikiem.

Szczecinek, dnia 02 maja 2018r.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2018
Dyrektora OSiR z dnia 16.07.2018r.

ZASADY KORZYSTANIA Z WYCIĄGU DO NART WODNYCH
DLA CZŁONKÓW KLUBÓW PROWADZĄCYCH SZKOLENIE
NARCIARSTWA WODNEGO I WAKEBOARDINGU,
Z TERENU MIASTA SZCZECINEK W 2018 ROKU

16. Zgodnie z §5 Regulaminu ustala się następujące zasady korzystania z wyciągu do nart wodnych
dla członków klubów prowadzących szkolenie narciarstwa wodnego i wakeboardingu, z terenu
miasta Szczecinek w 2018 roku:
a) Osoby posiadające karnety i będące członkami klubów – zwane dalej „karnetowiczami”
korzystać mogą z wyciągu w dowolnych godzinach, jednak pierwszeństwo w korzystaniu
z wyciągu posiadają klienci komercyjni. W sprawach spornych rozstrzygające jest orzeczenie
obsługi.
b) „Karnetowicze” poza godzinami treningów korzystać mogą z wyciągu tylko i wyłącznie
przy zebraniu się minimum trzech osób chętnych do skorzystania z wyciągu.
c) „Karnetowicze” w wieku od 10 do 12 lat korzystać mogą z wyciągu poza godzinami treningów
tylko i wyłącznie w obecności osoby dorosłej (opiekuna prawnego, członka rodziny
lub trenera) lub w obecności członka rodziny w wieku powyżej 15 lat po wypełnieniu
przez nich oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z wyciągu.
d) „Karnetowicze” w wieku od 12 do 15 lat korzystać mogą z wyciągu poza godzinami treningów
tylko i wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna prawnego i po wypełnieniu przez opiekuna
oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z wyciągu.
e) „Karnetowicze” powyżej 15 roku życia korzystać mogą z wyciągu po wypełnieniu oświadczenia
o zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z wyciągu.
f) Opiekun bądź trener nie mogą korzystać z wyciągu w tym samym czasie co „karnetowicz”,
nad którym sprawują opiekę.
g) Zawodnicy niespełniający którekolwiek z kryterium wieku - ze względu na szczególne
umiejętności - mogą uzyskać zgodę na korzystanie z wyciągu na indywidualnych warunkach,
tylko i wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pisemnego klubu przez dyrekcję OSiR.
Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Szczecinek, dnia 16 lipca 2018r.
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