Bezpečnostné opatrenia v súvislosti s COVID 19 (SARS-COV-2)
Opatrenia spojené s predajom a využívaním Skipasov TATRY SUPER SKI v dobe platnosti hygienických
opatrení vydaných v súvislosti s prevenciou a bojom proti COVID-19 „Bezpečnostné opatrenia v súvislosti
s COVID-19”
1. Všetky osoby, ktoré vstupujú do areálu lyžiarskeho strediska sú povinné sa zoznámiť s týmito
Bezpečnostnými opatreniami v súvislosti s COVID-19 a dodržiavať ich.
2. Obchodné podmienky používania Skipasu TATRY SUPER SKI platia spolu s Bezpečnostnými
opatreniami v súvislosti s COVID-19.
3. Používanie infraštruktúry lyžiarskeho strediska, vrátane dopravných prostriedkov (lanovka, vlek a pod.)
ako aj lyžiarskych zjazdoviek, je možné len s dodržaním opatrení vyplývajúcich s platných právnych
predpisov, pokynov a nariadení príslušných ministerstiev a Hlavného hygienického inšpektorátu Poľskej
republiky v oblasti lyžiarskeho odvetvia. Platné príslušné právne ustanovenia, pokyny a nariadenia
príslušných ministerstiev a Hlavného hygienického inšpektorátu PR upravujú aj podmienky prevádzky
požičovní lyžiarskeho výstroja, lyžiarskych škôl a gastronomického zázemia, ak v určitom období nebolo
vykonávanie tejto činnosti právom zakázané.
4. Vzhľadom na to, že pokyny a nariadenia uvedené v bode č. 3 vyššie sú (môžu byť) bežne zverejňované
a upravované príslušnými štátnymi orgánmi (napr. vzhľadom na tzv. zjemňovanie a aj sprísňovanie
opatrení) v súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou v Poľsku, lyžiarske stredisko vynaloží všetko
úsilie, aby bezodkladne po zverejnení týchto pokynov a nariadení zverejniť ich aj na webovej stránke:
https://tatrysuperski.pl/covid a aj pri vstupe do areálu lyžiarskeho strediska alebo pri pokladniach strediska
(tieto informácie budú tiež poskytované na infolinke lyžiarskeho strediska).
5. Lyžiarske stredisko môže tiež zavádzať doplňujúce hygienické/bezpečnostné opatrenia k pokynom
a nariadeniam podľa uvedeného bodu č. 3, pričom v takomto prípade zverejní ich spôsobom podľa
uvedeného bodu č. 4 (vrátane predpokladanej lehoty ich platnosti, a ak takúto lehotu neurčí, to znamená, že
prijaté opatrenia platia až do odvolania), a zavedenie týchto doplňujúcich opatrení bude odôvodnené
prevenciou a bojom proti COVID-19 a aj ochranou zdravia osôb, ktoré sa nachádzajú v areáli lyžiarskeho
strediska.
6. Osoba, ktorá sa chystá použiť infraštruktúru lyžiarskeho strediska v určitý deň, je povinná sa deň predtým
zoznámiť s obsahom oznamov v súvislosti s platnými opatreniami, pokynmi a nariadeniami (ak sa pre
uvedené rozhodne v deň nadobudnutia skipasu, je povinná sa zoznámiť s uvedeným obsahom pred
nadobudnutím skipasu) a dodržiavať ich.
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7. Lyžiarske stredisko v súlade so zákonom, uvedenými pokynmi a nariadeniami a aj uzavretou zmluvou so
zákazníkom je oprávnené verifikovať a realizovať Bezpečnostné opatrenia v súvislosti s COVID-19. Ak
zákazník neposkytne svoj súhlas s uvedenou verifikáciou, a v súlade s platnou legislatívou sa takýto súhlas
zákazníka vyžaduje, lyžiarske stredisko môže odmietnuť poskytovať služby zákazníkovi vzhľadom na
ochranu zdravia ostatných osôb. Odmietnutie poskytovať služby lyžiarskym strediskom je možné aj
v objektívne odôvodnenom prípade, čiže vzhľadom na ochranu zdravia ostatných osôb v prípade výskytu
u zákazníka znepokojujúcich príznakov, ktoré poukazujú na nakazenie vírusom SARS-CoV-2
(koronavírusom) zákazníka, ak nebude zákonným spôsobom preukázané, že tieto príznaky nie sú následkom
nakazenia uvedeným vírusom.
8. Lyžiarske stredisko týmto oznamuje, že povinnosť si prekryť ústa a nos, a aj dodržiavať vhodný odstup
vyplýva z platných právnych ustanovení, vrátane nariadení vlády o ustanovených opatreniach, príkazoch
a zákazoch v súvislosti s aktuálnym epidemickým stavom.
9. V súlade s uvedeným a Obchodnými podmienkami využitia Skipasu TATRY SUPER SKI týmto
oznamujeme, že ak osoba, ktorá používa Skipas, nerealizuje povinnosť prekryť si ústa a nos (ak v súlade
s platnou legislatívou je na to povinná) časovo vymedzený skipas na karte takejto osoby – vzhľadom na
ochranu zdravia ostatných osôb bude po zistení porušenia dočasne zablokovaný do času, až osoba začne
dodržiavať platné opatrenia. Odblokovanie Skipasu je možné len na určených miestach.
10. Lyžiarske stredisko týmto oznamuje, že opatrenia uvedené v tomto dokumente platia aj pre osoby, ktoré
vstupujú do areálu lyžiarskeho strediska, ale nepoužívajú Skipas TATRY SUPER SKI.
11. Tieto Bezpečnostné opatrenia v súvislosti s COVID-19 platia od 5. decembra 2020 až do odvolania.
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