
 

 
 

REGULAMIN 
KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ  

BANIA SKI & FUN i OGRODU ZABAW 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
1. Regulamin stanowi część składową umowy przewozowej. Obowiązuje on dla przewozu          

osób i przedmiotów oraz reguluje zachowanie się na obszarze urządzeń. 
2. Kupując karnet / bilet wstępu użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. 
3. Tabliczki piktogramowe i informacyjne umieszczone na urządzeniach oraz wokół         

urządzeń stanowią integralną część Regulaminu. Użytkownicy zobowiązani są do         
bezwzględnego przestrzegania informacji zamieszczonych na tabliczkach      
piktogramowych i informacyjnych, a także do bezwzględnego wykonywania poleceń         
personelu odpowiedzialnego za funkcjonowanie urządzeń. 

4. Opiekun dziecka korzystającego z urządzeń ma obowiązek zapoznania się         
z Regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami, instrukcją użytkowania oraz        
przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku. 

5. Opiekunowie zezwalający na korzystanie dziecka z urządzeń czynią to na własną           
odpowiedzialność i ryzyko. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za         
szkody wyrządzone przez dziecko na osobach i w mieniu. Dzieci korzystające z urządzeń             
winny znajdować się pod nadzorem opiekuna. 

6. Urządzenia są czynne w godzinach określonych na tablicy informacyjnej zlokalizowanej          
przy kasie Bania Ski & Fun, ewentualnie przed wejściami na urządzenia i atrakcje. 

7. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby, które            
nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu lub dalszych zarządzeń wydanych         
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku są wykluczone z przewozu.  

8. Osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo, których stan nie pozwala na          
samodzielne korzystanie z urządzeń mogą korzystać z urządzeń tylko w towarzystwie           
opiekuna. 

9. Pasażerowie muszą posiadać ważny karnet zakupiony zgodnie z aktualnym cennikiem. 
10. Karnet należy okazać na wezwanie pracownika odpowiedzialnego za funkcjonowanie         

urządzenia.  
11. Osoby, które uszkodzą lub zniszczą obiekty, pojazdy lub pozostałe urządzenia, muszą           

 



pokryć koszty naprawy lub oczyszczenia.  
12. Pasażerowie powinni posiadać sprzęt odpowiedni do jazdy na nartach lub snowboardzie. 
13. Z wyciągu talerzowego oraz kolei krzesełkowej mogą korzystać wyłącznie osoby          

posiadające podstawowe umiejętności jazdy na nartach lub desce snowboardowej. 
14. Jeżeli w czasie jazdy nastąpi zatrzymanie urządzenia należy spokojnie oczekiwać na           

ponowne uruchomienie lub zastosować się do poleceń obsługi.  
15. Personel w razie konieczności w każdej chwili jest uprawniony do zamknięcia lub            

zatrzymania urządzenia. 
16. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na urządzeniach, w których           

zostanie pokrzywdzony użytkownik, należy bezzwłocznie zgłosić je personelowi. 
17. Obowiązuje zakaz palenia w trakcie korzystania z urządzeń i atrakcji.  
 

II.      Zasady korzystania z kolei krzesełkowej 
1. Kolej krzesełkowa przewozi do 4 osób na jednym krzesełku. 
2. Kolej krzesełkowa przewozi osoby wyposażone w sprzęt narciarski lub snowboardowy,          

nie obsługuje ruchu pieszego. 
3. Dzieci o wzroście poniżej 1,25 m mogą być przewożone tylko w obecności opiekuna pod              

jego szczególnym nadzorem. 
4. Zarządca zaleca korzystanie dorosłym użytkownikom z kasków. Dzieci do 15 roku           

powinny obowiązkowo posiadać kask.  
5. Pasażerowie na nartach wjeżdżają na przenośnik taśmowy kolei i oczekują na krzesełko,            

zaś osoby korzystające z desek snowboardowych w trakcie korzystania z kolei muszą            
wypiąć tylną nogę z zapięcia deski.  

6. W czasie jazdy pałąk zabezpieczający należy opuścić, a nogi trzymać na podnóżkach. 
7. Na krzesełku nie wolno siadać z plecakiem na plecach oraz z zawieszonymi na szyi lub               

na ramieniu torbami i innymi przedmiotami. 
8. Podręczny bagaż należy trzymać przed sobą, ewentualnie obok w miarę wolnego           

miejsca. Nie wolno przewozić nart trzymanych w poprzek trasy lub trzymanych pionowo. 
9. Nie wolno kołysać krzesełkiem, wychylać się, stawać na krzesełku, zaczepiać rękami lub            

innymi przedmiotami o podpory ani wyrzucać przedmiotów.  
10. Dopuszcza się przewóz przedmiotów o małym gabarycie i łącznym ciężarze nie           

przekraczającym 10 kg i jeden sprzęt do sportów zimowych. 
11. W strefie stacji końcowej należy otworzyć zamknięcie krzesełka, przytrzymać bagaż          

podręczny i tak przygotowany oczekiwać na dojazd do miejsca oznaczonego do           
wysiadania, w którym po zsunięciu się z krzesełka na peron należy opuścić krzesełko. 

 
III.       Zasady korzystania z przenośnika taśmowego 

1. Przenośnik taśmowy przeznaczony jest dla dzieci od 5 roku życia oraz dla osób             
dorosłych. 

2. Zarządca zaleca korzystanie dorosłym użytkownikom z kasków. Dzieci do 15 roku           
powinny obowiązkowo posiadać kask.  

3. Zabrania się chodzenia po urządzeniu, korzystania z niego pod nieobecność personelu,           
jazdy na urządzeniu w pozycji innej niż stojąca. 

4. Należy zachować bezpieczny odstęp co najmniej 2m pomiędzy użytkownikami. 
5. Narty, deski snowboardowe i inne dopuszczone urządzenia przeznaczone do zjazdu          

należy ułożyć płasko na taśmie wzdłuż toru jazdy lub trzymać w rękach przed sobą. 
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6. W strefie stacji końcowej należy sprawnie opuścić urządzenie.  
 

IV.      Zasady korzystania z wyciągu talerzowego 
1. Wyciąg talerzowy przeznaczony jest dla dzieci od lat 5 oraz dla osób dorosłych. 
2. Zarządca zaleca korzystanie dorosłym użytkownikom z kasków. Dzieci do 15 roku           

powinny obowiązkowo posiadać kask.  
3. Należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i poczekać na talerzyk. 
4. Wprzęganie może odbywać się tylko w strefie stacji dolnej, narty należy ustawić            

równolegle do trasy, wyjąć ręce z pętli kijków narciarskich, kijki należy trzymać w jednej              
ręce, z deski snowboardowej wypiąć tylną nogę. 

5. Zabrania się wprzęgania i wyprzęgania na trasie wyciągu. 
6. Zabrania się używania urządzeń holujących do celów innych jak jazda na nartach lub             

snowboardzie, zabrania się jazdy za drążkiem trzymanym w rękach lub przy pomocy            
kijów narciarskich. 

7. W czasie jazdy nie wolno zbaczać z wyznaczonej trasy, wyprzęgać się ani używać jej do               
schodzenia. 

8. W razie upadku na trasie wyjazdu należy jak najszybciej wypiąć się z urządzenia             
holującego i opuścić trasę. 

9. Wyprzęganie może odbywać się tylko w wyznaczonej strefie stacji końcowej.  
 

V.     Zasady korzystania z miniparku linowego 
1. Minipark Linowy przeznaczony jest dla dzieci od 3 lat i maksymalnie do 50 kg.              

posiadających zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i stresem wynikającymi          
z trudności znajdujących się na nim przeszkód. Posiadanie tych cech określa opiekun            
dziecka.  

2. Na przeszkody Miniparku Linowego dzieci wchodzą tylko pod nadzorem jednego          
pełnoletniego opiekuna i w trakcie zabawy pozostają pod jego kontrolą. Opiekun ponosi            
pełną odpowiedzialność za cały okres przebywania dziecka w Miniparku Linowym. 

3. W przestrzeni przeszkody może znajdować się jedna osoba, która musi mieć swobodę            
w pokonywaniu trudności i w razie upadku na siatkę asekuracyjną, nieograniczony czas            
powrotu na przeszkodę.  

4. Przed wejściem na tor przeszkód należy zdjąć biżuterię i inne ozdoby z szyi, rąk i palców,                
aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia. Należy także opróżnić kieszenie            
dziecka. Za rzeczy zagubione lub pozostawione w Miniparku Linowym podmiot          
odpowiedzialny za funkcjonowanie atrakcji nie ponosi odpowiedzialności.  

5. Trasę należy pokonywać w jednym, wyznaczonym kierunku. 
6. Obowiązuje zakaz korzystania w butach narciarskich.  
7. W przypadku poluzowania, zniszczenia lub oderwania się siatki asekuracyjnej należy          

niezwłocznie wezwać obsługę.  
8. Ubiór dziecka powinien być odpowiedni i umożliwiać swobodne pokonywanie przeszkód.  

 
VI.      Zasady korzystania z karuzeli pontonowej 

1. Z atrakcji mogą korzystać dzieci do 10 roku życia i/lub do wagi 50 kg.  
2. Dozwolone i zabronione pozycje przy zajmowaniu miejsca w oponce określają          

piktogramy. 
3. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia lub zagrożenia prosimy        

3 
 



nacisnąć STOP i powiadomić obsługę.  
4. Urządzenie nie wymaga bezpośredniego nadzoru obsługi. 

 
VII. Zasady korzystania z toru pontonowego  

1. Tor pontonowy przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4 – 12 lat i maks. 50 kg. 
2. Dzieci mogą korzystać z toru tylko pod nadzorem opiekuna. Opiekun ponosi pełną            

odpowiedzialność za dziecko przez cały okres korzystania z atrakcji. 
3. Tor pontonowy czynny jest w godzinach otwarcia Ogrodu Zabaw, a jego działanie może             

zostać przerwane w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi lub niewystarczającym          
oświetleniem. 

4. Dzieci mogą korzystać z toru pontonowego wyłącznie w kaskach, które dostępne są            
u personelu. 

5. Zabrania się w szczególności: 
a. jazdy bez kasku ochronnego, 
b. zjazdów na mokrym torze, w przypadku deszczu lub wyładowań atmosferycznych, 
c. jazdy większej ilości osób w jednym pontonie lub zjazdu kilku pontonów na raz, 
d. chodzenia po torze, 
e. korzystanie z toru pod nieobecność personelu. 

6. Przed rozpoczęciem zjazdu należy upewnić się, że cała trasa jest wolna i nie ma na niej                
osób trzecich ani innych pontonów. 

7. Niezwłocznie po zjeździe użytkownik powinien opuści tor, by nie stwarzać zagrożenia dla            
siebie ani dla innych osób.  

 
VIII. Zasady korzystania z pojazdów bumper cars 

1. Pojazdy przeznaczone są dla dzieci i dorosłych do maks. 80 kg 
2. Korzystanie z pojazdów jest odpłatne. 
3. Dziecko do lat 14 może korzystać z pojazdu tylko pod nadzorem opiekuna. 
4. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko przez cały okres korzystania przez           

dziecko z pojazdu 
5. Uruchomienie urządzenia wymaga wrzucenia do automatu monety o nominale 5 zł. 
6. Czas użytkowania oznaczony jest na urządzeniu. 
7. Przed wrzuceniem monety do automatu należy zająć miejsce w urządzeniu i zapiąć pas             

o ile taki został zainstalowany. 
8. Zabrania się:  

a. wsiadania przez więcej niż jedną osobę na pojazd przeznaczony wyłącznie dla           
jednej osoby, 

b. chodzenia po torze przeznaczonym do poruszania się pojazdów, 
c. korzystania z urządzenia bez uiszczenia opłaty. 

9. Po zakończeniu jazdy należy bezpiecznie opuścić tor i odholować urządzenie na miejsce            
oznaczone symbolem P. 

10. Tor nie wymaga bezpośredniego nadzoru personelu. 
 

IX.    Zasady korzystania z pojazdów go-carts 
1. Pojazdy przeznaczone są dla dzieci i dorosłych do maks. 80 kg 
2. Korzystanie z pojazdów jest odpłatne. 
3. Dziecko do lat 14 może korzystać z pojazdu tylko pod nadzorem opiekuna. 
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4. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko przez cały okres korzystania przez           
dziecko z pojazdu 

5. Uruchomienie urządzenia wymaga wrzucenia do automatu monety o nominale 5 zł. 
6. Czas użytkowania oznaczony jest na urządzeniu. 
7. Przed wrzuceniem monety do automatu należy zająć miejsce w urządzeniu i zapiąć pas             

o ile taki został zainstalowany. 
8. Zabrania się: 

a. zajeżdżania drogi innym użytkownikom ruchu, zderzania się, wjeżdżania w bandy          
zabezpieczające, 

b. wsiadania przez więcej niż jedną osobę na pojazd przeznaczony wyłącznie dla           
jednej osoby, 

c. chodzenia po torze przeznaczonym do poruszania się pojazdów, 
d. korzystania z urządzenia bez uiszczenia opłaty. 

9. Po zakończeniu jazdy należy bezpiecznie opuścić tor i odholować urządzenie na miejsce            
oznaczone symbolem P. 

10. Tor nie wymaga bezpośredniego nadzoru personelu. 
 

X.     Zasady korzystania z wielkiej poduchy 
1. Poducha przeznaczona jest dla dzieci od 3 lat i maks. 50 kg. 
2. Poducha jest dostępna w godzinach otwarcia Ogrodu Zabaw.  
3. Opiekunowie zezwalający na korzystanie dziecka z Wielkiej Poduchy czynią to na własną 

odpowiedzialność i ryzyko. 
4. Zabrania się:  

a. wchodzenia w butach, 
b. wchodzenia z przedmiotami, które mogą stanowić zagrożenie, np. zegarek, 

naszyjnik, ostre przedmioty, jedzenie i napoje, 
c. wchodzenia jednocześnie bardzo małych i dużych dzieci, 
d. korzystania z atrakcji w trakcie deszczu i wyładowań atmosferycznych 

5. Urządzenie nie wymaga bezpośredniego nadzoru obsługi Ogrodu Zabaw. 
 

XI.     Zasady korzystania ze zjazdu na tyrolce 
1. Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku 6 – 12 lat i maks. 50 kg. 
2. Opiekunowie zezwalający na korzystanie dziecka z atrakcji czynią to na własną           

odpowiedzialność i ryzyko. 
3. Urządzenie dostępne jest w trakcie godzin otwarcia Ogrodu Zabaw. 
4. Urządzenie nie wymaga bezpośredniego nadzoru obsługi.  
5. Trasę zjazdu należy pokonywać w jednym oznaczonym kierunku. 
6. Na danym odcinku zjazdu na tyrolce może znajdować się wyłącznie jedna osoba. 
7. Zabrania się:  

a. chwytania w czasie zjazdu liny 
b. huśtania i wspinania na urządzenia ruchome 
c. wchodzenia trasą zjazdu 
d. chodzenia / zeskakiwania z urządzenia ruchomego w trakcie jazdy 

 
XII. Zasady korzystania z jeździków dla dzieci 

1. Pojazdy przeznaczone są dla dzieci 2 – 8 lat i maks. 30 kg 
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2. Korzystanie z pojazdów jest odpłatne. 
3. Dzieci mogą korzystać z pojazdów tylko pod nadzorem opiekuna. Opiekun ponosi pełną            

odpowiedzialność za dziecko przez cały okres korzystania przez dziecko z pojazdu. 
4. Uruchomienie urządzenia wymaga wrzucenia do automatu monety o nominale 2 zł. 
5. Czas użytkowania oznaczony jest na urządzeniu. 
6. Przed wrzuceniem monety do automatu należy zająć miejsce na urządzeniu. 
7. Zabrania się: 

a. zajeżdżania drogi innym użytkownikom ruchu, zderzania się, wjeżdżania w bandy          
zabezpieczające, 

b. wsiadania przez więcej niż jedną osobę na pojazd przeznaczony wyłącznie dla           
jednej osoby, 

c. chodzenia po torze przeznaczonym do poruszania się pojazdów, 
d. korzystania z urządzenia bez uiszczenia opłaty. 

8. Po zakończeniu jazdy należy bezpiecznie opuścić tor i odholować urządzenie na miejsce            
oznaczone symbolem P. 

9. Tor nie wymaga bezpośredniego nadzoru personelu. 
 

XIII. Postanowienie końcowe 
1. Zarządcą urządzeń jest BANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka         

komandytowa z siedzibą w Białce Tatrzańskiej przy ul. Środkowej 181, 34-405 Białka            
Tatrzańska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla          
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru          
Sądowego, pod numerem KRS 0000565410, NIP 7361719638, REGON 361149082. 

2. Zarządca zastrzega sobie prawo do monitorowania urządzeń. 
3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania urządzeń należy składać w biurze kas lub           

w kasach obiektu. 
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