Regulamin korzystania z kart zbliżeniowej
1. Korzystanie z wyciągów jest możliwe wyłącznie po zakupie karty
zbliżeniowej.
2. Karty zbliżeniowe zakupujemy w kasach Stacji Narciarskiej Polana
Szymoszkowa, online na stronie internetowej: goralskipass.com lub w
autoryzowanych punktach sprzedaży.
3. Karta zbliżeniowa jest ważna przez jeden, bieżący sezon zimowy, w którym
została zakupiona.
4. Kaucja za każdą kartę wynosi 10 zł.
5. Zwrot kaucji ma miejsce w dniu oddania karty, na wszystkich Stacjach
Narciarskich należących do Góral Skipass. Kartę można zwrócić do końca
sezonu zimowego, odbierając za nią kaucję oraz należność za
niewykorzystane przejazdy (w przypadku karty punktowej).
6. Karty uszkodzone nie podlegają zwrotom ani reklamacji.
7. Do wyboru klientów w sprzedaży są karty punktowe oraz terminowe.
8. Każdy zakup musi być dobrze przemyślany, ponieważ karty terminowe:
czasowe i wielodniowe nie podlegają wymianie ani zwrotom (bez względu na
warunki pogodowe oraz inne przypadki losowe).
Wymianie podlegają tylko karty punktowe
9. Z jednej karty terminowej może korzystać wyłącznie tylko jedna osoba.
10.Kartę należy włożyć do kieszeni umiejscowionej po lewej stronie ubioru
11.Przedmioty mogące zakłócać odczyt karty, (np. telefony, klucze, inne karty)
należy umieścić po stronie prawej. Stacje Narciarskie należące do Góral
Skipass nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z
nieprzestrzegania tego nakazu.
12.Zapalenie się zielonego światła oznacza potwierdzenie do prawo do przejścia
przez bramkę.
13.Przez bramkę, po dokonaniu otwarcia, może przejść wyłącznie jedna osoba.
14.Zapalenie się czerwonego światła sygnalizacyjnego na obudowie bramki
oznacza zakaz przejścia przez bramkę.
15.Po każdorazowym przejściu przez bramkę dla karty terminowej
automatycznie uruchamia się czasowa blokada karty, uniemożliwiająca
korzystanie z tej samej karty kolejnym osobom.
16.Karta terminowa jest aktywowana i przypisana do danej osoby na cały dzień
(personalizowana) w momencie pierwszego przejścia przez bramkę. Zasada

ta odnosi się do każdego dnia w którym karta jest używana. Zatem w ciagu
dnia z karty może korzystać tylko ta osoba, która jako pierwsza w danym
dniu dokonała jej aktywacji.
17.Na każde wezwanie personelu stacji bądź organów kontroli należy okazać
kartę pod rygorem jej zablokowania
18.Obsługa uprawniona jest do zablokowania karty, w przypadku
nieuprawnionego korzystania z ulgi, bądź niezgodne z Regulaminem
Korzystania z Karty Zbliżeniowej.
19. Zakup karty jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

