Vnútorný poriadok strediska RELAX CENTER PLEJSY
1. Areál RELAX CENTER PLEJSY( ďalej len Stredisko) je súkromným pozemkom
a vstupom do Strediska súhlasíte s dodržiavaním nižšie uvedených pravidiel.
2. Služby v Stredisku poskytuje výlučne SKI Plejsy a.s. (ďalej len Ski Plejsy ).
3. Akýkoľvek predaj tovaru alebo poskytovanie služieb v Stredisku (napr. lyžiarska škola,
paragliding ) bez písomného súhlasu predstavenstva SKI Plejsy je zakázaný.
4. SKI Plejsy vykonáva prepravu iba na základe platného lyžiarskeho lístka.
5. Lyžiarsky lístok slúži na prepravu jednej osoby.
6. Lyžiarsky lístok je platný počas doby na ňom vyznačenej.
7. Lyžiarsky lístok je po celú dobu jeho platnosti majetkom SKI Plejsy a.s.
8. Lyžiarsky lístok je prenosný alebo neprenosný.
9. Neprenosný lyžiarsky lístok je platný len s fotografiou jeho držiteľa a slúži na prepravu
výlučne osoby zobrazenej na fotografii.
10. Prenosný lyžiarsky lístok je oprávnená užívať aj iná osoba ako jeho držiteľ.
11. Pri poskytovaní prepravy sú SKI Plejsy oprávnené požadovať a prepravovaná osoba je
povinná preukázať sa platným lyžiarskym lístkom.
12. Je zakázané :
 vyhotovovanie kópií a duplikátov lyžiarskeho lístka
 spoločná preprava viacerých osôb na jeden lyžiarsky lístok
 akýkoľvek ďalší predaj lyžiarskeho lístka zo strany jeho držiteľa inej osobe za odplatu
alebo akékoľvek jeho prenechanie na užívanie inej osobe za odplatu
 poskytovať neprenosný lyžiarsky lístok s fotografiou inému lyžiarovi
13. Na lyžiarskej trati je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané :
 lyžovanie mimo stanovenej prevádzkovej doby
 lyžovanie s nevyhovujúcim lyžiarskym výstrojom
 sánkovanie
 chodenie po lyžiarskej trati
 vstup na lyžiarsku trať so psom
 voľný pohyb psov
 vstup na lyžiarsku trať so snežným skútrom
 vstup na lyžiarsku trať s bicyklom
 lyžovanie na uzatvorených tratiach
 lyžovanie pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok
 stavanie slalomových tratí, mostíkov, mantinelov alebo iných prekážok na trati
14. Návštevníci Strediska sú povinní:
 dodržiavať tento vnútorný poriadok Strediska
 dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati v Stredisku
15. Lyžiar mladší ako 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť si hlavu riadne
upevnenou ochrannou prilbou.
16. Návštevníci sa v Stredisku pohybujú na vlastnú zodpovednosť!
17. V prípade zistenia porušenie tohto vnútorného poriadku alebo pravidiel správania sa na
lyžiarskej trati sú SKI Plejsy oprávnené :
 okamžite a bez náhrady odobrať lyžiarsky lístok a zrušiť jeho platnosť
 osobu porušujúcu tento poriadok vykázať zo Strediska .
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