
REGULAMIN  
UŻYTKOWANIA „PONTONÓW”  

 
 

1. Zjazdy pontonami są możliwe wyłącznie w miejscu do tego 
przeznaczonym, tj. na stoku głównym, z 1-szej półki, na 
podstawie ważnego karnetu. 

2. Ponton jest jednoosobowy 
3. Zjazdy w innych, aniżeli wymienione, miejscach są zabronione. 
4. Użytkownik ma obowiązek używać miękkiego obuwia, na 

płaskiej podeszwie. W przypadku korzystania z niewłaściwego 
obuwia obsługa MALTA SKI ma prawo odmówić wstępu na 
stok główny. 

5. Zabrania się utrudniania zjazdu innym użytkownikom. 
6. Zjazd na Pontonie jest możliwy od 6 roku życia z 

zastrzeżeniem poniesienia przez rodziców bądź opiekunów 
dziecka wszelkiej odpowiedzialności z powodu 
niezastosowania się do tego zalecenia. 

7. Użytkownik ma obowiązek poruszać się w obrębie stoku 
głównego wytyczonymi szlakami komunikacyjnymi, 
szczególnie w obrębie wykładziny syntetycznej. 

8. Użytkownik ma obowiązek stosować się do wszelkich poleceń 
obsługi technicznej MALTA SKI. 

9. Użytkownik odpowiada materialnie za wszelkie przypadki 
zawinionego i niezawinionego uszkodzenia i zniszczenia 
sprzętu (pontonów) stanowiącego własność MALTA SKI, a 
także za uczynienie go niezdatnym do użytku lub pomniejszenie 
jego wartości użytkowej. 

10. Zjazdy odbywają się wyłącznie na własną odpowiedzialność, ze 
wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z użytkowania. W 
szczególności użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
szkody spowodowane przez niego w czasie korzystania z pontonów 
z przyczyn zawinionych i niezawinionych, albo, do których 
wystąpienia się przyczynił, szczególnie zaś za te spowodowane 
nieumiejętnym korzystaniem z tego sprzętu i to zarówno za szkody 
w mieniu, jak i szkody na osobie. 

11. Zabrania się zjazdu pontonem i przebywania na terenie stoku 
osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych 
środków odurzających a także zabrania się na terenie stoku 
palenia papierosów. 

12. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu 
użytkownik zostanie zobowiązany do niezwłocznego 



opuszczenia stoku bez prawa do zwrotu jakichkolwiek kosztów, 
w szczególności kosztów biletu wstępu. 

13. Korzystający z „pontonów” jest zobowiązany poinformować osobę 
upoważnioną z ramienia Malta Ski o zaistnieniu jakichkolwiek 
zdarzeń, które mogą być podstawą do wystąpienia przez niego z 
roszczeniami odszkodowawczymi do Malta Ski, pod rygorem utraty 
prawa do wystąpienia z takimi roszczeniami.  

 
 


