Regulamin dla pasażerów
1.

Każdy pasażer winien posiadać ważny bilet na przejazd.

2.

Bilety nabywa się w kasach znajdujących się przy stacji dolnej kolei.

3.

Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy bilet zostanie skasowany.

4.

Nie przyjmuje się do przewozu i usuwa z terenu kolei osoby nie przestrzegające przepisów
obowiązujących na kolei.

5.

Podróżny posiadający ważny bilet na przejazd ma prawo:
○
○

6.

przejazdu koleją w relacji zgodnej z wykupionym biletem
bezpłatnego przewozu bagażu ręcznego o masie do 10kg, przewozu sprzętu turystycznego lub
sportowego (1 para nart lub 1 snowboard).
Podróżny jest zobowiązany:
○
○

7.

sprawdzić czy otrzymał właściwy bilet
zachować bilet w czasie przewozu aż do opuszczenia kolei, okazywać i wręczać na żądanie
właściwego personelu
○ stosować się do przepisów porządkowych i poleceń obsługi kolei
○ na krzesełku nie wolno siadać z plecakiem na plecach oraz zawieszonym na szyi lub ramieniu
torbami, aparatami fot., itp. przedmiotami
○ w czasie jazdy podręczny bagaż trzymać na kolanach, a narty lub snowboard przewozić
przypięte na nogach.
○ w czasie jazdy nie wolno kołysać krzesełkiem, wychylać się stawać na krzesełku oraz
próbować zaczepiać rękami lub innymi przedmiotami o podpory
○ przed dojazdem do stacji docelowej należy otworzyć zamknięcie krzesła, przytrzymać bagaż
podręczny i tak przygotowany oczekiwać na dojazd do miejsca oznaczonego do wysiadania, w
którym po zsunięciu się z krzesła na peron należy opuścić krzesło i odjechać.
Dzieci o wzroście poniżej 1,25 m mogą być przewożone tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Osoba
towarzysząca musi być w stanie i gotowości do udzielenia jadącemu dziecku koniecznej pomocy

8.

Podróżny, mimo posiadanego ważnego biletu, nie ma prawa żądać przewozu jeśli jest on niemożliwy z
powodu warunków atmosferycznych lub w przerwach między planowanymi jazdami , względnie jeśli
praca kolei jest niemożliwa z innych względów.

9.

Przewóz większego bagażu ręcznego lub dodatkowego sprzętu sportowego i turystycznego jest
dopuszczalny na osobnym krzesełku za wykupieniem odpowiedniego biletu.

