
         Wisła, dnia 31 maja 2021r.

Regulamin korzystania z tras rowerowych

        Nowa Osada  w Wiśle

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady wstępu i korzystania przez 
użytkowników (dalej jako „Użytkownicy) tras rowerowych położonych na terenie Ośrodka 
Narciarskiego „Nowa Osada” S.C. w Wiśle  (dalej jako „Nowa Osada”), w tym udostępnionych 
w ramach ośrodka tras rowerowych (dalej jako „Trasy rowerowe”) oraz wszystkich urządzeń 
zlokalizowanych w ich przebiegu. 

2. Administratorem i właścicielem Tras rowerowych  jest Ośrodek Narciarski „Nowa Osada” 
S.C.  z siedzibą w Wiśle, 43-460 Wisła, ul. Partyzantów 24, NIP: 548-20-09-952 (dalej: „Nowa 
Osada” ). 

3. Zasady wstępu i pobytu na terenie Ośrodka Narciarskiego „Nowa Osada” S.C.  oraz korzy-
stania z Kolei linowej Nowa Osada   określają postanowienia regulaminów Nowa Osada. Użyt-
kownik zobowiązany jest zapoznać się z brzmieniem ww. regulaminów, które są zamieszczone 
na tablicy informacyjnej Nowa Osada  oraz na stronie internetowej www.nowaosada.pl oraz 
stosować się do ich postanowień.

I. Zasady ogólne:

1. Niniejszy regulamin Tras rowerowych Nowa Osada  (dalej jako „Regulamin”), określa 
zasady korzystania z Tras rowerowych (dalej jako Trasy rowerowe) oraz wszystkich urządzeń 
zlokalizowanych w ich przebiegu, a przez pojęcie Trasy rowerowe rozumie się zarówno 
wszystkie trasy rowerowe wchodzące w skład Nowa Osada , jak i poszczególne ich przebiegi 
(pojedyncza trasa), czy odcinki takiej trasy, w tym trasę rowerową dla dzieci o długości 350m 

2. Wstęp na teren tras rowerowych  Nowa Osada odbywa się na podstawie karnetów sprzeda-
wanych przez Stację Kolejową Nowa Osada w jej w kasach.

3. Użytkownik korzystający z Tras rowerowych  zobowiązany jest posiadać ważny karnet/bilet. 

4. Użytkownik ma obowiązek na prośbę obsługi Nowa Osada okazać swój karnet/bilet celem 
kontroli zapisanych na nim uprawnień. Odmowa okazania karnetu/biletu może skutkować 
zablokowaniem możliwości dalszego korzystania z tras rowerowych.

5. Użytkownik poprzez wstęp na teren Tras rowerowych oświadcza, że zapoznał się                                 
z Regulaminem Tras rowerowych i zasadami korzystania z urządzeń transportu linowego, 
zawartymi w Regulaminie Stacji Kolejowej Nowa Osada  i je akceptuje, w tym warunki                           
i ograniczenia  w nich zawarte.

6. Każdy pełnoletni (dorosły) użytkownik korzysta z Tras rowerowych na własne ryzyko i na 


