Pokyny pro cestující
1) Vstupujte na nástupiště pouze s platnou jízdenkou
a předkládejte ji před nástupem ke kontrole.
2) Nastupujte a vystupujte dle pokynů obsluhy na
určeném místě.
3) Přepravu předmětů delších než 1m je nutné
předem projednat s obsluhou. Pokud je přeprava
nutná (berle a podobně), při výstupu je držte
v pravé ruce.
4) Skákání, houpání, kouření na sedačce a
odhazování jakýchkoliv předmětů ze sedačky je
přísně zakázáno!
5) Po nástupu je nutné sedačku uzavřít, před
výstupem sundejte nohy z trnože, otevřete uzávěr
sedačky dle informační tabule na sloupech,
vystupte na označeném místě a opusťte ihned
výstupní prostor vlevo ve směru jízdy.
Nepřekážejte obsluze a dalším cestujícím!
6) V případě zastavení lanové dráhy seďte klidně a
vyčkejte pokračování jízdy nebo příchodu obsluhy
či pracovníků provádějících evakuaci cestujících.
7) Přeprava dětí do 6ti let nebo do výšky 125 cm je
možná pouze na klíně osoby starší 15ti let. Před
příjezdem sedačky při nástupu je nutné dítě
zdvihnout a držet zády k sobě. Při výstupu dítě

nestavte na zem a nepodávejte je obsluze, je nutné
s ním společně vystoupit!
8) Podnapilé osoby, osoby pod vlivem omamných
návykových látek nebo osoby, které svým
jednáním ohrožují bezpečnost svou, obsluhy či
ostatních cestujících jsou z přepravy vyloučeny.
9) Předměty vyloučené z přepravy:
- hořlaviny, výbušniny, pyrotechnické hračky a
podobně;
- žiraviny a jedy a podobně;
- náklad, který svojí hmotností přesahuje nosnost
sedačky či závěsného háku;
- náklad, který svým tvarem či délkou zužuje
průjezdný profil a ohrožuje bezpečný provoz
lanové dráhy;
- předměty znečištěné (kola, koloběžky a
podobně).
10) Na přepravu osoby s omezenou schopností
pohybu nebo orientace upozorní doprovod
obsluhu včas před nástupem, pokud jede bez
doprovodu, oznámí tuto skutečnost obsluze sama.
11) Pro přepravu na lanové dráze platí Přepravní řád
- smluvní přepravní podmínky.
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