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Правила
9.1
. Правила виходу на засніжені Оператором схили
.
9.1.1 Вихід на схили, які засніжено Оператором зі своїм інвентарем, є платним та
тарифікується у відповідності з тарифами вказаними на сайті Оператора, та у
інформаційному куточку Користувача.
9.1.2 Користування підйомником на гірськолижному схилі, якій є власністю Оператора,
є платним та тарифікується у відповідності з тарифами вказаними на сайті Оператора,
та у інформаційному куточку Користувача.
9.1.3 Користування сноу-тюбинговим схилом, якій засніжено Оператором, та
надувними кругами для спуску зі сноу-тюбингового схилу, є платним та тарифікується
у відповідності з тарифами вказаними на сайті Оператора, та у інформаційному
куточку Користувача.
9.1.4. Катання на засніжених Оператором схилах здійснюється Користувачем за
сплаченими Абонементами, в межах проміжку часу, який встановлений Оператором та
вказаний в Тарифах на сайті Оператора, та у інформаційному куточку Користувача.
9.1.5. Користувач, за власним бажанням, має право купити абонемент на катання після
початку дії тарифу, але в такому випадку час катання Користувача буде меньшим ніж
вказано в Тарифах, на той проміжок часу, який вже діє сплачений Користувачем
Тариф. У разі якщо Користувач за власним бажанням купує абонемент пізніше часу
початку дії тарифу Оператор не відшкодовує Користувачу кошти за невикористаний
час.
9.1.6. Користувачам із серцево-судинними, психоневрологічними захворюваннями, а
також астмою, епілепсією, захворюваннями хребта опорно-рухового апарату та з
іншими захворюваннями забороняється користуватись послугами Комплексу.
9.1.7. Оператор забороняє спускатися зі схилу, вагітним жінкам незалежно від терміну
вагітності.
9.1.8. Діти до 7 років можуть спускатися на надувних колах зі сноу-тюбінгового схилу
виключно з дорослим (особою старше 18 років)
9.1.9. Користувачам забороняється користуватися засніженими схилами та
підйомником, якщо вони не ознайомились з Правилами користування послугами
Комплексу. Ознайомитись з необхідною інформацією про правила користування
послугами Комплексу Користувачі можуть в куточку споживача, або від представника
служби інструкторів Комплексу, що здійснює контроль за безпекою користування
схилом. Оператор не несе відповідальності за травми та ушкодження, отримані
Користувачами в результаті недотримання правил користування поведінки на схилі.
9.1.10. Забороняється спускатися зі схилів користуватися підйомником та інвентарем
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Користувачам, що не володіють навичками катання. Оператор не несе відповідальності
за безпеку таких Користувачів.
9.1.11. Забороняється спускатися зі схилів Користувачам, що перебувають у стані
алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також під впливом медичних препаратів,
які знижують, уповільнюють реакцію людини.
9.1.12. Забороняється стрибати, виконувати акробатичні стрибки.
9.1.13. Забороняється використовувати на лижному схилі сані, снігові велосипеди, іншій
інвентар для спуску зі схилу, окрім лижного та сноубордичного інвентарю. Схил
призначений виключно для спуску на гірських лижах та сноубордах.
9.1.14. Забороняється спускатися зі сноу-тюбингового схилу на лижах, та/або
сноубордах, а також використовувати льодянки, сані, снігові велосипеди, іншій
інвентар для спуску зі схилу, окрім надувних кіл, які призначені виключно для спуску
зі сноу-тюбингового схилу.

9.2. Правила поведінки на гірськолижному схилі
9.2.1. Гірські лижі і сноуборд, як і будь-який інший вид спорту, пов’язані з ризиком.
Правила повинні вважатися ідеальною моделлю поведінки для відповідального і
обачного лижника або сноубордиста, і їх призначення – запобігання нещасним
випадкам на схилі.
Правила застосовуються до всіх лижників і сноубордерів. Лижник або сноубордист
зобов’язаний добре знати ці правила, поважати і дотримуватися їх. Якщо він не робить
цього, то його поведінка, в разі нещасного випадку, може розглядатися як порушення
цивільного і кримінального законодавства:
ПРАВИЛО 1. ШАНУЙ ОТОЧУЮЧИХ
Лижник або сноубордист повинен вести себе таким чином, щоб не наражати на
небезпеку і не завдавати шкоди оточуючим.
Коментар: Лижник або сноубордист відповідальний не тільки за свою поведінку, але і за
несправність свого спорядження. Це так само відноситься до використання новинок –
недавно розробленого спорядження.

ПРАВИЛО 2. КОНТРОЛЬ ШВИДКОСТІ І НАПРЯМКИ РУХУ
Лижник або сноубордист повинен рухатися керовано. Його швидкість і спосіб спуску
повинні відповідати його особистим можливостям, переважаючим умовам: схилу,
снігу, погоді і кількості народу на схилі.
Коментар: Зіткнення часто трапляються через те, що лижники або сноубордисти їдуть
занадто швидко, не стежачи за оточуючими, не помічаючи їх. Лижник або сноубордист
повинен бути здатний зупинятися, повертати і рухатися всередині меж свого поля зору.
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У переповнений людьми області схилу або в місці, де видимість обмежена, лижник та
сноубордист повинен їхати повільно, особливо на кордоні крутого схилу, в нижній
частині траси і в області біля підйомників.
ПРАВИЛО 3. ВИБІР НАПРЯМКУ
Лижник або сноубордист, що наближається ззаду, повинен вибирати напрямок руху
таким чином, щоб не наражати на небезпеку лижника або сноубордиста попереду.
Коментар: Гірські лижі і сноуборд це вільний спорт, де кожен може їхати де і як йому
подобається, за умови, що він дотримується справжніх правил і порівнює своє катання
зі своїми можливостями і умовами на схилі. Лижник або сноубордист, що їде
попереду, має пріоритет. Лижник або сноубордист, що їде позаду іншого в тому ж
напрямку, повинен зберігати достатню дистанцію між ним і іншим лижником або
сноубордистом для того, щоб їде попереду лижник міг виконувати всі свої рухи вільно.
ПРАВИЛО 4. ОБГІН
Лижник або сноубордист може обганяти іншого лижника зверху, знизу, праворуч або
ліворуч, за умови, що він залишає досить вільного місця лижникові, якого обганяють
для будь- яких навмисних і ненавмисних рухів.
Коментар: Лижник або сноубордист, що обганяє іншого лижника, повністю
відповідальний за те, що виконується їм маневр не створить ніяких складнощів для
лижника, якого він обганяє. Ця відповідальність зберігається за ним до тих пір, поки
обгін не буде виконано. Це правило поширюється і на випадок обгону (об’їзду)
нерухомого лижника.
ПРАВИЛО 5. ВИХІД, ПОЧАТОК РУХУ, РУХ вгору по схилу
Лижник або сноубордист, що виходить на трасу або починаючих рух після зупинки або
той що рухається вгору по схилу, повинен подивитися вгору і вниз по схилу для того,
щоб переконатися, що він може почати рух, не створюючи небезпеки для себе та
оточуючих.
Коментар: Досвід показує, що вихід на трасу і початок руху після зупинки часто є
причиною нещасних випадків. Надзвичайно важливо, щоб лижник або сноубордист
виходив на трасу уважно і акуратно, не створюючи перешкод і не наражаючи на
небезпеку себе та оточуючих. Коли лижник почав рух, навіть повільний, він має
перевагу, відповідно до Правила 3, перед більш швидкими лижниками, що
наближаються зверху або ззаду.
Розвиток карвінгових лиж і сноубордів дозволяє їх користувачам повертати і їхати
вгору по схилу. Таким чином, вони їдуть в напрямку, протилежному основному
потоку, який рухається вниз по схилу. Тому вони повинні вчасно переконатися в тому,
що вони зможуть це зробити без того, щоб наражати на небезпеку себе та інших осіб.
ПРАВИЛО 6. ЗУПИНКА НА СХИЛІ
За винятком надзвичайної необхідності лижник або сноубордист повинен уникати
зупинятися на схилі у вузьких місцях або там, де видимість обмежена. Після падіння в
таких місцях лижник або сноубордист повинен якомога швидше звільнити схил.
Коментар: Зупинки повинні виконуватися на краю траси. Лижник або сноубордист не
повинен зупинятися там, де іншим буде складно його побачити зверху.
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ПРАВИЛО 7. ПІДЙОМ І УЗВІЗ БЕЗ ЛИЖ
Лижник або сноубордист, що піднімається вгору без допомоги підйомника, як на лижах
так і без, а також спускається вниз без лиж повинен дотримуватися краю траси.
Коментар: Рух проти основного напряму може створити несподівану перешкоду для
лижників і сноубордистів. Сліди від ніг пошкоджують схил і можуть створити
небезпеку для лижників і сноубордистів.
ПРАВИЛО 8. ДОПОМОГА
При нещасному випадку обов’язок кожного лижника або сноубордиста надати
допомогу потерпілому.
Коментар: Це основний принцип для всіх спортсменів, вони повинні надавати допомогу
постраждалим у разі нещасного випадку незалежно від того, покладена на них такий
обов’язок за законом чи ні. Негайна перша допомога повинна бути надана, відповідні
служби оповіщені, а місце, де стався нещасний випадок, помічене для попередження
інших лижників. Виражаємо надію, що всі обставини і порушення правил руху на
схилі будуть підпадати під дію законодавства, близького до того, яке використовується
при розборі дорожньо-транспортних пригод, і що аналогічні стягнення будуть
застосовуватись на порушників у всіх країнах, де подібне законодавство ще не діє .
ПРАВИЛО 9. ІДЕНТИФІКАЦІЯ
Всі лижники або сноубордисти, а також свідки, незалежно від участі в інциденті,
повинні обмінятися іменами і адресами після інциденту.
Коментар: Свідки дуже важливі для складання докладного і правильного звіту про інцидент.
Тому кожен повинен пам’ятати, що він зобов’язаний, як відповідальна людина, надати
інформацію про те, чому він був свідком. Звіт служби порятунку і адміністрації, також як і
фотографії, серйозно допомагають у визначенні міри цивільної і кримінальної
відповідальності.

9.1

.Правила прокату гірськолижного інвентарю

9.3.1. Під час підписання бланка прокату інвентарю Орендар погоджується: з
правилами прокату гірськолижного інвентарю, із зобов'язаннями щодо дотримання
техніки безпеки, і правилами поведінки на схилі.
9.3.2. Час прокату визначається з моменту видачі інвентарю Орендарю, до моменту
його повернення Орендодавцю. Орендар зобов’язаний сплатити оренду за перший час
оренди, а потім здійснити остаточний розрахунок згідно з умовами вказаними в п.5 цих
правил. У разі якщо Орендар не повернув інвентар протягом 20 хвилин з моменту його
видачі , сплачена оренда за перший час користування інвентарем Орендарю не
повертається.
9.3.3. У заставу за інвентар Орендар приймає виключно водійські права за два
комплекти інвентарю, водійські права і техпаспорт на водіння автомобіля за три але не
більше чотирьох комплектів інвентарю або грошову заставу, в розмірі затвердженому
тарифами на прокат.
9.3.4. Остаточний взаєморозрахунок, відповідно до діючими цінами, за фактичний час
користування прокатним інвентарем, між Орендарем і Орендодавцем відбувається в
момент повернення прокатного інвентарю Орендодавцю.
9.3.5. При прийманні прокатного інвентарю в прокат Орендар зобов'язаний перевірити
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справність і цілісність інвентарю на предмет наявності поломок, подряпин, тріщин і
т.д. Після надання прокатного обладнання в прокат і підписання Орендарем бланка
прокату гірськолижного інвентарю претензії по справності і цілісності інвентарю
Орендодавцем не приймаються.
9.3.6. При наявності дефектів в прокатному інвентарі їх опис вноситься до бланку
прокату гірськолижного інвентарю.
9.3.7. На період прокату Орендар зобов'язаний дбайливо ставитися до прокатного
інвентарю, і повернути прокатний інвентар в тому ж стані, в якому він прийняв його в
прокат.
9.3.8. На період прокату Орендар зобов'язується користуватися прокатним інвентарем
відповідно до його призначення.
9.3.9. На період прокату Орендар не має права надавати інвентар в заставу, здавати
його в суборенду, здійснювати його розбирання і ремонт.
9.3.10. На період прокату Орендар несе відповідальність за ризик випадкового
знищення, втрати, крадіжки або випадкового пошкодження наданого йому в прокат
інвентарю.
9.3.11. При прийманні прокатного інвентарю, після прокату Орендодавець приймає
інвентар в чистому вигляді і перевіряє його справність і цілісність на предмет
наявності поломок, подряпин, тріщин і т.д.
9.3.12. У разі поломки, псування, втрати, пошкодження прокатного інвентарю, Орендар
зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю завдані збитки. Вартість завданих збитків
вказується в затвердженому Орендодавцем переліку штрафних санкцій за псування
прокатного інвентарю.
9.3.13. У разі якщо Орендар використовує інвентар не за призначенням і не
дотримується правил поведінки на схилі Орендодавець має право вимагати
дострокового повернення інвентарю, без відшкодування невикористаної вартості
прокату. Орендодавець залишає за собою право відмови в подальшому наданні в
прокат такому Орендарю прокатного інвентарю.
9.3.14. Орендодавець не надає для прокату інвентар особам, які перебувають у стані
алкогольного або наркотичного сп'яніння.
9.3.15. У разі виникнення спору між Орендарем і Орендодавцем пов'язаного з
виконанням цих правил прокату гірськолижного інвентарю, Орендар і Орендодавець
зобов'язані вирішити суперечку мирним шляхом.
9.3.16. У разі якщо Орендар і Орендодавець не можуть домовитися мирним шляхом то
суперечка між ними вирішується в судовому порядку, відповідно до вимог чинного
законодавства України.
9.3.17. У всіх інших випадках, які не передбачені цими правилами, Орендатор і
Орендодавець зобов'язані керуватися чинним законодавством України.

