
Akcja pn. „Aktywna zima z Koleją Linową Czantoria”. 

Akcja ma na celu promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia już od najmłodszych lat. 

Dodatkowo ma zachęcić dzieci i młodzież do spędzania czasu na stoku, nauki jazdy na nartach i 

snowboardzie oraz zabawy na świeżym powietrzu.  

Regulamin akcji „Aktywna zima z Koleją Linową Czantoria”: 

1. Akcja trwa od pierwszego dnia rozpoczęcia sezonu zimowego do końca sezonu zimowego na 

terenie Kolei Linowej Czantoria w Ustroniu. 

2. Akcja dotyczy wszystkich dzieci i młodzieży uczęszczającej do przedszkoli, szkół podstawowych i 

średnich w Ustroniu. 

3. Warunkiem skorzystania z akcji przez młodsze dzieci, jest dokument potwierdzający 

zameldowanie w Ustroniu. 

4. Dzieci w wieku do 10 lat mogą korzystać z wyciągu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Osoba 

towarzysząca musi być w stanie i gotowości udzielić jadącemu dziecku niezbędnej pomocy. 

5. Akcja dotyczy dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat, za okazaniem legitymacji szkolnej. 

6. Akcja dotyczy karnetu 3-h i obowiązuje wyłącznie w godzinach pracy Kolei. 

7. W czasie akcji dzieci i młodzież mogą zakupić karnet 3 godzinny w cenie 25 zł, upoważniający do 

jazdy na wszystkich czynnych trasach należących do Kolei Linowej Czantoria.  

8. Karnet obejmuje jazdę dzienną jak również jazdę wieczorną.  

9. Osoba dokonująca zakupu w kasie zobowiązana jest do uiszczenia kaucji zwrotnej za karnet w 

wysokości 10 zł. 

10. Karnet może zakupić osoba upoważniona osobiście lub pod opieką osoby dorosłej za okazaniem 

ważnej legitymacji szkolnej.  

11. Osoba uprawniona może zakupić wyłącznie jeden karnet w ciągu dnia. 

12. Akcja nie dotyczy opiekunów dzieci i młodzieży uprawnionych do skorzystania z akcji promocyjnej 

„Aktywna zima z Koleją Linową Czantoria”. 

13. Osoba nieuprawniona do korzystania z akcji nie może korzystać z karnetu.  

14. Karnet czasowy jest aktywowany i personalizowany za pomocą zdjęcia i pomiaru wysokości w 

momencie pierwszego zbliżenia do czytnika bramki. 

15. Za próbę wyłudzenia przejść lub w przypadku korzystania z karnetu przez osobę nieuprawnioną 

oraz nieprzestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie – blokowana będzie możliwość 

dalszego korzystania z karnetu. W takim wypadku przysługuje za nią jedynie zwrot kaucji. 

16. Uczestnicy akcji zobowiązani są do jazdy w kaskach ochronnych. 

17. Wszystkie inne regulacje nie zawarte w niniejszym regulaminie zawarte są w Regulaminie Kolei 

Linowej Czantoria.  


