
Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Postanowienia ogólne:

Podmiotem zarządzającym wieżą widokową wraz ze ścieżką przyrodniczą jest spółka
Słotwiny Arena sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju ul. Słotwińska 51A, 33-380 Krynica-Zdrój wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000107928, NIP: 8732315859.

Charakterystyka obiektu:

Wieża widokowa ze ścieżką przyrodniczą jest obiektem ogólnodostępnym o konstrukcji drewnianej. Ścieżka oraz wieża widokowa 
jest wyposażona w barierki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Wysokość wieży 49,5 m, długość ścieżki 1030 m.

Zasady korzystania z Wieży:

1.  Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do zapoznania się z zasadami korzystania z obiektu.
2.  Wieża jest udostępniana zwiedzającym w wyznaczonych godzinach. Wstęp na wieżę jest odpłatny.
3.  Korzystanie z wieży widokowej  i ścieżki przyrodniczej odbywa się na własną odpowiedzialność.
4.  Wieża widokowa i ścieżka przyrodnicza są przeznaczona do użytkowania turystycznego i rekreacyjnego.
5.  Osoby do lat 12 mogą przebywać na wieży widokowej i ścieżce przyrodniczej w obecności rodzica lub opiekuna.
6.  Korzystający z wieży widokowej oraz ścieżki przyrodniczej, a w szczególności osoby  starsze oraz mające problemy zdrowotne 
zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.
7.  Każdy ze zwiedzających powinien ocenić swoje możliwości fizyczne oraz psychofizyczne, z uwagi na długość trasy wynoszącej 
ponad 2000 m (licząc łącznie wejście i wyjście).
8.  Korzystający z wieży widokowej oraz ścieżki przyrodniczej  powinni posiadać odpowiednie obuwie umożliwiające bezpieczne 
wejście jak i zejście z wieży i ścieżki przyrodniczej.
9.  Nie wskazane jest wchodzenie na wieżę osobom cierpiącym na lęk wysokości, wadami serca,  dysfunkcjami ruchu lun innym 
schorzeniami, które mogą być przyczyną wypadku.
10.  Zabrania się:
a.  wchodzenia na wieżę osobom pod wpływem alkoholu oraz innych substancji odurzających,
b.  spożywania napojów alkoholowych oraz innych substancji odurzających,
c.  używania nosidełek plecakowych,
d.  wprowadzania rowerów, hulajnogi, rolek, deskorolek i innych pojazdów,
e.  rzucania z wieży i ścieżki jakichkolwiek przedmiotów,
f.  wspinania się po konstrukcji wieży,
g.  wychylania się przez barierki (balustrady) ochronne,
h.  hałasowania, przepychania, biegania itp.,
i.  wprowadzania zwierząt ( przy wejściu jest przygotowany kojec dla zwierząt, w celu skorzystania z niego proszę poinformować 
pracownika w kasie),
j.  dewastacji i zaśmiecania obiektu,
k.  używania otwartego ognia na wieży widokowej jak i w jej okolicy,
l.  palenia papierosów,
m.  blokowania przejścia, podskakiwania.
11.  Wieża w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych(gęsta mgła, gołoledź, intensywne opady deszcz lub śniegu, 
podczas burzy, huraganów oraz silnych wiatrów itp.) jest nieczynna.
12.  Korzystający z obiektu bezwzględnie zobowiązani są do słuchania poleceń obsługi.
13.  Wstęp na wieżę oznacza  zapoznanie się z powyższymi zasadami  i ich akceptację. Słotwiny Arena Sp z o.o. nie ponoszą 
odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia zasad korzystania jak i ogólnych zasad bezpieczeństwa 
osób korzystających z wieży widokowej i ścieżki przyrodniczej.

Dane osobowe:

1.  Administratorem danych osobowych jest spółka Słotwiny Arena sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy – Zdroju ul. Słotwińska 51A, 
33-380 Krynica-Zdrój wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000107928, NIP: 8732315859
2.  Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres podany w zdaniu pierwszym.
3.  Dane osobowe osób korzystających z wieży widokowej oraz ścieżki będą przetwarzane w celu:
a.  monitoringu obiektu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,  Administrator posiada uzasadniony interes w przetwarzaniu danych 
osobowych celem dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
b.  prowadzenia akcji marketingowych i promocyjnych tj. na podstawie �art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4.  Administrator nie przewiduje powierzenie danych osobowych osób korzystających z wieży widokowej.
5.  Administrator będzie przechowywać dane osobowe osób korzystających z wieży widokowej maksymalnie do czasu 
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży karnetu.
6.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, sprzeciwu, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych.
8.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

Działania ratownicze na Wieży i ścieżce przyrodniczej:

Zauważony wypadek należy zgłosić do obsługi.

Telefony alarmowe:

112  - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
601 100 300 - GOPR
985 - GOPR
Osoby znajdujące się na stacji mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania 
ratownicze.

Informacje ogólne:

1.  Osoby znajdujące się na stacji mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania 
ratownicze.
2.  Obiekt jest wykonany z drewna. W związku z powyższym Zarząd spółki Słotwiny Arena sp. z o.o. nie odpowiada za ewentualne 
poplamienie odzieży żywicą wydzielającą się z konstrukcji drewnianej i drzew rosnących przy ścieżce.
3.  Zarząd spółki Słotwiny Arena sp. z o.o. uprzejmie informuje, że na terenie  całego terenu prowadzona jest kampania reklamowa 
ośrodka, w ramach której wykonywane są zdjęcia wieży, ścieżki oraz  infrastruktury narciarskiej oraz stoku narciarskiego.
Jednocześnie informujemy, że fotografie będą wykonywane w taki sposób, by wszelkie osoby mogące się na nich znaleźć stanowiły 
jedynie szczegół całości, takiej jak krajobraz bądź elementów wieży, ścieżki i  wyciągu narciarskiego.

Wszelkie skargi i wnioski należy kierować do właściciela ośrodka narciarskiego:  spółki Słotwiny Arena sp. z o.o. z siedzibą w 
Krynicy – Zdroju ul. Słotwińska 51A, 33-380 Krynica-Zdrój – o zaistniałym fakcie prosimy poinformować w dniu zdarzenia ustnie 
obsługę kasy oraz pisemnie lub mailem recepcja@slotwinyarena.pl w terminie do 7 dni od zdarzenia.

Regulamin
Wieży widokowej wraz ze ścieżką przyrodniczą


