PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
LANOVÁ DRÁHA BRANNÁ – VĚTRNÁ
1. Osobní visutá lanová dráha je dráhou určenou pro veřejnou přepravu osob
z dolní stanice Branná do horní stanice Větrná.
2. Konstrukce lanové dráhy neumožňuje přepravu osob na invalidním vozíku.
3. Lyžaři se přepravují s lyžemi na nohou. Snowboardisté se přepravují
s jednou botou zapnutou ve vázání, nebo se snowboardem v náručí.
4. Je ZAKÁZÁNO přepravovat zvířata, boby, skiboby, sáně atd.
5. Cestující zodpovídá za škody na své výstroji a oblečení pokud dojde
k zachycení volných částí (šňůrky, šle, volné části oblečení, batohy).
Při přepravě držte batoh vždy vepředu.
6. Děti do výšky 125 cm se smí přepravovat v doprovodu osoby starší 18-ti let.
Doporučujeme mít dítě na levé straně - blíže obsluhy.
7. Děti do 3 let lze přepravovat na klíně dospělé osoby.
8. Při nastupování je cestující povinen dbát pokynů obsluhy a po vyjetí
z nástupní stanice se neprodleně musí zajistit sklopnou závorou proti
vypadnutí.
9. Během jízdy je cestující povinen být zajištěn sklopnou závorou, proti
vypadnutí.
10. Před výstupem je cestující povinen včas zvednout sklopnou závoru proti
vypadnutí a lyžař držet špičky lyží nahoře.
11. Při vystupování je cestující povinen dbát pokynů obsluhy. Lyžaři a
snowboardisté se snowboardem na nohou se pouze postaví a nechají se
vytlačit z prostoru lanové dráhy sedačkou. Pěší opustí sedačku vlevo a pak
co nejrychleji opustí výstupiště vlevo, tak aby v místě nájezdu sedačky do
vratného kola byli min. 1,5 m od sedačky (při nájezdu sedačky do
vratného kola může dojít k jejímu prudkému vybočení, tím i k úrazu).
12. Přeprava zavazadel je povolena v omezeném rozsahu. Cestovní zavazadla
přiměřené velikosti do váhy 15 kg. Materiál a zboží pouze takové, které je
způsobilé k bezpečnému uložení na sedačku.
13. Je ZAKÁZÁNO během jízdy kouřit, houpat se na sedačce, odhazovat
odpadky atp. Cestující je povinen řídit se piktogramy na sloupech lanové
dráhy.
14. POZOR při změnách povětrnostních podmínek (silném větru, dešti, hustém
sněžení, oblevě apod.) dochází k úkapu nečistot z lanové dráhy.

LYŽAŘSKÝ VLEK EPV 300
1. Lyžaři nebo snowboardisté nastupují vždy na nástupišti (na místě označeném informační tabulí). Při nástupu dbají pokynů obsluhy vleku.
Nastupovat mimo nástupiště je ZAKÁZÁNO.
2. Na jednom závěsu může být přepravována pouze jedna osoba.
3. Lyžaři se přepravují s lyžemi na nohou. Snowboardisté se přepravují
s jednou nebo oběma botami zapnutými ve vázání.
4. Během jízdy je lyžař nebo snowboardista povinen dodržovat vyznačenou
stopu a řídí se piktogramy umístěnými na trati.
5. Na místě vyznačeném informační tabulí VÝSTUP, je lyžař nebo
snowboardista povinen uvolnit unášeč ve směru s lanem a ihned opustit
výstupiště.
6. Opustit jízdní dráhu mimo určené místo je dovoleno pouze při pádu, nebo
v případě jiné nehody.
7. Při změnách povětrnostních podmínek (silném větru, dešti, hustém sněžení,
oblevě apod.) dochází k úkapu nečistot ze zařízení vleku (kladkové baterie,
konstrukce lyž. vleku) atd.
8. Na závěsu je ZAKÁZÁNO přepravovat saně, boby atp.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
1. Cestující je povinen dbát pokynů obsluhy přepravních zařízení, řídit se
piktogramy a těmito přepravním podmínkami.
2. Je ZAKÁZÁNO přepravovat osoby zjevně podnapilé, pod vlivem
omamných látek, nebo ty, které mohou svým jednáním vážně ohrozit
plynulost a bezpečnost přepravy.
3. Při nepřízni počasí, silném větru, technické závadě, výpadeku el. energie atd.
bude veřejnost seznámena vhodnou formou o přerušení provozu.
4. Při ztrátě jízdenky, špatném počasí, silném větru, dešti, hustém sněžení,
silném mrazu, výpadku el. energie apod. se jízdné NEVRACÍ.
5. Při zneužití jízdenky, dojde k jejímu odebrání bez náhrady (např. jízda
osoby vyšší než 150 cm na dětskou jízdenku).
6. Lyžař nebo snowboardista je zodpovědný za všechny škody na zdraví,
přepravních zařízeních, nebo na jiném majetku, které způsobí porušením
těchto přepravních podmínek, případně jinou nedbalostí.

SKI AREÁL BRANNÁ NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST
ZA ŠKODY VZNIKLÉ PORUŠENÍM TĚCHTO
PŘEPRAVNÍCH PODMÍNEK.

