Prosimy o zapoznanie się z regulaminami,
obowiązującymi wszystkich korzystających ze
sprzętu, wyciągów i tras narciarskich na terenie Stacji
Narciarskiej RYBNO.
REGULAMIN STACJI NARCIARSKIEJ RYBNO
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Korzystanie z obszaru wyciągów i tras
narciarskich Stacji Narciarskiej RYBNO
możliwe są wyłącznie na podstawie
elektronicznych kart zbliżeniowych firmy DATA
SYSTEM służących do pobierania opłat i
kontroli, zwanych w dalszej części regulaminu
kartami
2. Zakup karty magnetycznej oznacza, iż Klient
korzystający z urządzeń Stacji Narciarskiej
RYBNO zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu, akceptuje wszystkie jego
postanowienia oraz zobowiązuje się do
bezwzględnego przestrzegania wszystkich
jego postanowień.
3. Korzystanie z wyciągów i tras narciarskich
Stacji Narciarskiej RYBNO jest możliwe tylko
w godz. otwarcia Stacji, przy odpowiednich
warunkach śniegowych i atmosferycznych, od
poniedziałku do piątku w godzinach 14.30 –
20.30, w soboty, niedziele, święta i ferie
zimowe od 10.00 – 20.30.
4. Osoby, które przebywają na terenie Stacji
Narciarskiej RYBNO, powinny zachować
należytą ostrożność i postępować w sposób
niezagrażający zdrowiu, życiu oraz
bezpieczeństwu innych osób,
5. Należy przestrzegać regulaminów, zasad
korzystania z wyciągów i tras narciarskich oraz
stosować się do znaków i zaleceń obsługi
wyciągu,
6. Na trasach zjazdowych obowiązuje
całkowity zakaz:
- palenia papierosów,
- jazdy na sankach i ślizgach,
- ruchu pieszego,
- wprowadzania zwierząt,
- podchodzenia na nartach w górę,
- przejazdu lub przechodzenia przez trasy
urządzeń wyciągowych,
- wnoszenia i ustawiania przedmiotów
zagrażających bezpieczeństwu ruchu
narciarskiego,
- wyrzucania i pozostawiania nieczystości.

II. KARTY MAGNETYCZNE –
SYSTEM POBIERANIA OPŁAT

1. Korzystanie z wyciągów i tras narciarskich
Stacji Narciarskiej RYBNO odbywa się w

godzinach otwarcia obiektu i na podstawie
wykupionego wcześniej karnetu / karty
magnetycznej,
2. Obowiązujący w Stacji Narciarskiej system
pobierania opłat umożliwia korzystanie z
wyciągów z możliwością:
a) zakupu wjazdów określonej ilości,
b) zakupu karty terminowej, uprawniającej do
korzystania z wyciągów w określonym na
karcie zakresie czasu.
3. Przy wydaniu karty magnetycznej
pobierana jest KAUCJA ZWROTNA w
wysokości 15 zł
4. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku
utraty lub widocznego uszkodzenia
mechanicznego karty.
5. Zbliżeniowa Karta magnetyczna upoważnia do
korzystania z wszystkich wyciągów
6. Karty terminowe upoważniają do korzystania
w okresie ich obowiązywania z nieograniczonej
ilości przejazdów, od momentu pierwszego
odbicia na bramce. Informacja o terminie
ważności karty pojawia się na wyświetlaczu
bramki.
7. Faktury VAT za nabyte uprawnienia do
przejazdów wyciągami – można uzyskać
jedynie w przypadku zgłoszenia potrzeby
uzyskania faktury przez wystawieniem
paragonu.
8. Przy kasach znajdują się informacje dotyczące
cen karnetów oraz czasu pracy wyciągów.
9. Z karnetu magnetycznego może korzystać
tylko jedna osoba.
10. Zakup lub posiadanie karnetu
terminowego nie upoważnia do prowadzenia
zajęć dydaktycznych, typu szkolenia na
nartach lub snowboardzie w celach
zarobkowych. Prowadzenie szkoleń
narciarskich i snowboardowych jest możliwe
tylko przez upoważnionych instruktorów za
zgodą właściciela stoku narciarskiego.
11. Nie ma możliwości zmiany, przedłużenia albo
przesunięcia okresu ważności karty.
12. Uprawnienia terminowe nabyte z kartą nie
podlegają zwrotowi.
13. Karta MAGNETYCZNA ważna jest przez cały
sezon narciarski.
Zakup karnetu jest równoznaczny z
akceptacją w/w regulaminów.

III. ULGI I ZNIŻKI

1. Dzieci poniżej lat 5 korzystają z wyciągów
Stacji Narciarskiej Rybno bezpłatnie. Oferta
jest ważna wyłącznie z opiekunem
posiadającym ważny karnet normalny lub
ulgowy seniorski.
2. Karnety ulgowe przysługują seniorom w wieku
powyżej 75 lat. Karty ulgowe wydawane są
wyłącznie na podstawie okazania ważnego
dokumentu potwierdzającego wiek.
3. Zniżka na Karnety rodzinne przysługuje
rodzinom z gminy Łomża za okazaniem
odpowiednich dokumentów.
4. Uzyskanie zniżek grupowych jest możliwe
wyłącznie przy zakupie kart terminowych dla
grup min. 15 osobowych+ opiekun, zgodnie z
cennikiem dla grup zorganizowanych
znajdującym się na stronie www.rybno.pl
5. Grupa zorganizowana wina posiadać opiekuna
z uprawnieniami instruktora narciarskiego.
6. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w
niniejszym regulaminie, a w szczególności
używanie karty ulgowej przez osobę
nieuprawnioną skutkuje utratą posiadanych
uprawnień.

IV. KORZYSTANIE Z BRAMEK

1. Kartę należy włożyć do kieszeni w rękawie,
bądź etui narciarskiego tak by swobodnie
dostać kartą do czytnika przy bramce.
2. Potwierdzenie uprawnienia do przejścia przez
bramkę i odczytania karty zostanie
zasygnalizowane odpowiednim komunikatem
na wyświetlaczu czytnika na obudowie bramki.
3. Po przejściu przez bramkę na podstawie
karty terminowej, automatycznie uruchamia
się blokada karty uniemożliwiająca korzystanie
z tej samej karty kilku osobom.
4. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty
wyświetlane na ekranie czytnika.

V. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Złe warunki narciarskie i atmosferyczne oraz
znaczna frekwencja na wyciągach nie stanowią
podstawy do zwrotu należności za kartę
terminową.
2. W sytuacji przerwy w działaniu Stacji z
powodu działania siły wyższej ( w rozumieniu
kodeksu cywilnego) – np. przerwy w dostawie
energii elektrycznej z przyczyn nie leżących po
stronie stacji narciarskiej :
a) jeśli przerwa trwała nie dłużej niż jedną
godzinę - czas obowiązywania karnetów
czasowych zostanie przedłużony o czas
trwania przerwy, Stacja nie zwraca w takiej
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sytuacji pieniędzy za niewykorzystany czas z
danego karnetu czasowego:
b) jeśli przerwa trwała dłużej niż jedną
godzinę – klient ma prawo wyboru :
- otrzymać proporcjonalny zwrot ceny za
niewykorzystany karnet czasowy
- przedłużyć okres obowiązywania karnetu
czasowego o czas przerwy.
Zwrot ceny za niewykorzystany karnet
czasowy następuje proporcjonalnie do czasu w
jakim taki karnet nie mógł być wykorzystany z
uwagi na przerwę w działaniu Stacji z powodu
działania siły wyższej.
Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku
utraty lub widocznego uszkodzenia
mechanicznego karty.
Zwrot należności za kaucję możliwy jest do 15
kwietnia bieżącego sezonu narciarskiego w
siedzibie JDA.
Reklamacje uwzględniane są wyłącznie na
podstawie paragonu fiskalnego
Po użyciu karty terminowej w czytniku na
bramce wejściowej reklamacje dotyczące
rodzaju wydanej karty terminowej nie są
uwzględniane.
Stacja Narciarska nie ponosi odpowiedzialności
za karty zgubione.

VI. SANKCJE ZA ZŁAMANIE
REGULAMINU

1. Za próbę wyłudzenia przejść lub w
przypadku korzystania z karty przez
osobę nieuprawnioną – blokowana
będzie możliwość dalszego korzystania
z karty. W takim przypadku
przysługuje za nią jedynie zwrot z
kaucji. Odblokowanie zawieszenia
karnetu podlega opłacie w wysokości
50 zł płatnej w kasach.
2. Na życzenie personelu lub organów
kontroli, należy okazać kartę. Odmowa
okazania skutkuje
zablokowaniem możliwości dalszego
korzystania z karty.
3. Każdy kto złamie zasady i zapisy
regulaminów obowiązujących na
terenie Stacji Narciarskiej RYBNO
może zostać usunięty z jego terenu
przez pracowników stacji.

REGULAMIN BEZPIECZENSTWA STACJI NARCIARSKIEJ :
1.

Z wyciągów mogą korzystać wyłącznie osoby
posiadające podstawowe umiejętności jazdy
na nartach lub desce snowboardowej.
2. Z wyciągów nie mogą korzystać osoby
znajdujące się pod wpływem alkoholu lub
innego środka odurzającego.
3. Do wyciągów należy podchodzić wyłącznie
przez bramki kontrolne. Należy stosować się
do poleceń obsługi.
4. W trakcie wyprzęgania narty należy ustawić
równolegle do trasy wyciągu i pozostając w
lekkim rozkroku, uchwycić ręką zbliżający się
drążek urządzenia holującego, po czym
umieścić talerzyk między nogami.
5. Do każdego uchwytu holującego może
wczepiać się tylko jedna osoba.
6. Zabrania się używania urządzeń holujących
do innych celów jak jazda wyciągiem.
Ponadto zabrania się
jazdy z drążkiem
holującym trzymanym w rękach lub przy
pomocy kijów narciarskich.
7. W czasie jazdy wyciągiem narty należy
prowadzić równolegle po śladzie. Zabrania się
jazdy slalomem i z oporowaniem nartami lub
snowboardem.
8. Po przejściu
bramki należy przejść w
wyznaczonym miejscu do wczepienia i
przełożyć kijki do jednej ręki (pasek kijka nie
może być założony na ręce).
9. Jeżeli w trakcie wjazdu wyciągiem nastąpi
jego zatrzymanie należy spokojnie oczekiwać
wznowienia ruchu lub zastosować się do
poleceń obsługi.
10. W razie upadku na trasie podjazdu, należy
natychmiast wypuścić uchwyt, szybko usunąć
się z toru wyciągu i przejść do najbliższej
trasy zjazdowej.
11. Przy wjeździe na górną stację wyciągu (w
strefę wyprzęgania) należy wyjąć talerzyk
spomiędzy nóg i puścić swobodnie drążek
przed siebie wzdłuż trasy wyciągu. Zabrania
się rzucania drążka w kierunku prostopadłym
do ruchu wyciągu.
12. Przy wysiadaniu należy opuścić górną stację
wyciągu w nakazanym kierunku. Zabrania się
kontynuowania jazdy poza sferą wysiadania –
spowoduje to awaryjne zatrzymanie wyciągu.

13. Osoby niestosujące się do powyższych zasad
lub stwarzające zagrożenie w innych sposób,
nie będą dopuszczane do korzystania z
wyciągu.
14. Wszystkie wyciągi są dopuszczone do
eksploatacji przez TDT.
15. Osoby
uprawiające
narciarstwo
bądź
snowboarding do ukończenia 16 roku życia
zobowiązane są używać w czasie jazdy
kasków ochronnych.
16. Na trasie wyciągów należy obserwować znaki
informacyjne i stosować się do nich
17. W razie wypadku każdy znajdujący się w
pobliżu powinien poszkodowanemu służyć
pomocą.
18. Każdy, obojętnie czy sprawca wypadku, czy
poszkodowany, czy świadek muszą w razie
wypadku podać swoje dane osobowe
19. Właściciel wyciągu nie odpowiada za wypadki
spowodowane przez uczestników ruchu na
trasie zjazdowej.
20. Wszyscy narciarze zobowiązani są do
zjeżdżania tylko po wyznaczonych trasach
narciarskich.
21. Na trasie wyciągu oraz na trasach
narciarskich może pojawić się sprzęt służb
ratunkowych lub obsługi wyciągu (ratraki,
skutery śnieżne, quady itp.)
22. Na trasach zjazdowych mogą odbywać się
zawody oraz treningi narciarskie
23. Wszyscy korzystający ze stacji narciarskiej
zobowiązani są przestrzegać regulaminu
korzystania z urządzeń wyciągowych
24. Stacja narciarska nie odpowiada za
uszkodzenia sprzętu narciarskiego lub
snowboardowego
w
szczególności
za
uszkodzenia i porysowania ślizgów
25. Stacja
narciarska
nie
ponosi
odpowiedzialności za sprzęt narciarski
pozostawiony bez opieki
26. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen oraz
postanowień niniejszego regulaminu
27. Nad państwa bezpieczeństwem na terenie
Stacji Narciarskiej RYBNO czuwa RATOWNIK
NARCIARSKI. Teren Stacji Narciarskiej jest
monitorowany.

TELEFONY ALARMOWE:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Życzymy udanej zabawy

KODEKS
ZACHOWANIA

dla narciarzy i snowboardzisty

1. Wzgląd na inne osoby.
Każdy narciarz lub snowboardzista powinien
zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać
niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.
2.
Sposób
jazdy
snowboardzie oraz
prędkością.

na
nartach
i
panowanie nad

Każdy narciarz lub snowboardzista powinien
kontrolować sposób jazdy. Powinien on
dostosować szybkość i sposób jazdy do swoich
umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków
atmosferycznych oraz natężenia ruchu.
3. Wybór kierunku jazdy.
Narciarz lub snowboardzista nadjeżdżający od
tyłu musi wybrać taki tor jazdy, aby nie
spowodować zagrożenia dla narciarzy lub
snowboardzistów znajdującym się przed nim.
4. Wyprzedzanie.
Narciarz lub snowboardzista może wyprzedzać
innego narciarza lub snowboardzistę z góry i z
dołu, z prawej i z lewej strony pod warunkiem,
że zostawi wystarczająco dużo przestrzeni
wyprzedzanemu
narciarzowi
lub
snowboardziście na wykonanie przez niego
wszelkich zamierzonych lub niezamierzonych
manewrów.
5. Ruszanie z miejsca i poruszanie się w
górę stoku.
Narciarz lub snowboardzista, wjeżdżając na
oznakowaną drogę zjazdu, ponownie ruszając
po zatrzymaniu się, czy też poruszając się w

górę stoku, musi spojrzeć i w górę, i w dół
stoku, aby upewnić się, że może to uczynić bez
zagrożenia dla siebie i innych.

6. Zatrzymanie na trasie.
O ile nie jest to absolutne konieczne, narciarz
lub snowboardzista musi unikać zatrzymania
się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i
miejscach o ograniczonej widoczności. Po
upadku w takim miejscu narciarz lub
snowboardzista winien usunąć się z toru jazdy
możliwie jak najszybciej.
7. Podchodzenie i schodzenie na nogach.
Narciarz lub snowboardzista musi podchodzić
lub schodzić na nogach wyłącznie poboczem
trasy.
8. Przestrzeganie znaków narciarskich.
Każdy narciarz lub snowboardzista winien
stosować się do znaków narciarskich i oznaczeń
tras.
9. Wypadki.
W razie wypadku każdy
snowboardzista
winien
poszkodowanym pomocy.

narciarz lub
udzielić

10. Obowiązek ujawnienia tożsamości.
Każdy narciarz, snowboardzista, obojętnie czy
sprawca wypadku, poszkodowany czy świadek
musi w razie wypadku podać swoje dane
osobowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Uprzejmie informujemy, że firma Stacja Narciarska RYBNO z siedzibą w Rybno 16, 18-400 Łomża, przetwarza
Państwa dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
„RODO”). Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Mirosław Jankowski -właściciel JDA Jankowski Mirosław z siedzibą
w Łomży, ul. Kolibrowa 4,18-403 Łomża,
2) z Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail:
sekretariat@jda.pl
3) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
4) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: świadczenia usług związanych z branżą narciarską,
utrzymania konta klienta w wypożyczalni sprzętu sportowego, a także zawierania i wykonywania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy, przesłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, marketingu
bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
5) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1
lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele
związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6
ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność oferowania klientom
możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty towarów i usług do potrzeb oraz oczekiwań kupujących,
a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych,
6) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w
wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie
dostawy towarów i usług, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie
rozliczeń należności,
7) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają
odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony
prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz
Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4,
8) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług
lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej,
9) mają Państwo prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do PUODO zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) informujemy, że nie mają Państwo ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże
obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być
w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości
zawarcia umowy sprzedaży usług

KLAUZULA MONITORINGU
Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie zatrudnienia jest Stacja
Narciarska RYBNO, Rybno 16, 18-403 Łomża
2. Siedziba administratora znajduje się w JDA Jankowski Mirosław, 18-403 Łomża, ul.
Kolibrowa 4.
3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo
kontaktować pisemnie na adres siedziby firmy JDA
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przy zastosowaniu środków technicznych
umożliwiających rejestracje obrazu (monitoring) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i
mienia oraz informacji prawnie chronionych.
5. Podstawę prawną stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest
zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz informacji prawnie chronionych.
6. Uzyskane w wyniku monitoringu dane osobowe w postaci nagrań, będą przechowywane
przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, po upływie którego podlegają zniszczeniu, z
wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
obowiązującego prawa.
8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie
wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania
w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
•
•
•

Kontakt i informacje:
JDA Jankowski Mirosław
Stacja Narciarska RYBNO
18-400 Łomża
Rybno 16

Pliki Cookie

Nasza witryna internetowa korzysta z plików cookie.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być używane przez strony internetowe, aby zwiększyć wygodę
korzystania z witryny.
Wszystkie najnowsze wersje popularnych przeglądarek zapewniają użytkownikom kontrolę nad plikami
cookie. Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zaakceptowała lub odrzucała wszystkie lub
niektóre pliki cookie. Użytkownicy mogą również ustawić swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała o
każdym wyświetleniu pliku cookie.
Nie korzystamy z plików cookies, aby śledzić poszczególnych użytkowników lub ich identyfikować, ale aby
zdobyć przydatną wiedzę o tym, jak jest używana nasz witryna, abyśmy mogli ją ulepszać dla naszych
użytkowników. Bez wiedzy, którą zdobywamy z systemów wykorzystujących pliki cookie, nie bylibyśmy w
stanie świadczyć usługi, którą wykonujemy.
Korzystamy również z Google Analytics, popularnej usługi analizy oglądalności stron internetowych
udostępnianej przez Google, Inc. Google Analytics, która wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc nam
analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Aplikacja zlicza liczbę odwiedzających i
podaje ogólne informacje o ich zachowaniu - na przykład typową długość pobytu w witrynie lub średnią
liczbę stron oglądanych przez użytkownika.
Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej (w tym adres IP)
będą przekazywane i przechowywane przez Google. Google wykorzysta te informacje w celu oceny
korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie i
świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub gdy
takie strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google zobowiązuje się nie kojarzyć
adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.
Jeśli chcesz usunąć pliki cookie już znajdujące się na komputerze, zapoznaj się z instrukcjami
oprogramowania do zarządzania plikami, aby zlokalizować plik lub katalog, w którym przechowywane są
pliki cookie. Możesz uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem niektórych typów przeglądarki. Wyszukaj w
swoich folderach cookie "pinsentmasons", aby znaleźć nasz plik cookie i plik cookie Google Analytics, jeśli
chcesz je usunąć.
Niektóre pliki cookie stron trzecich są określane przez usługi, które pojawiają się na naszych stronach. Są
one ustalane przez operatorów tej usługi i nie są pod naszą kontrolą.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki
prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani
za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych
stron. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient
udostępni im swoje dane osobowe.
Więcej na temat działania, blokowania i usuwania plików cookie dowiedzą się Państwo ze strony
http://wszystkoociasteczkach.pl/.

O NAS
Zapraszamy do naszej rodzinnej Stacji Narciarskiej położonej w województwie podlaskim, w uroczym
zakątku wsi Rybno znajdującym się w odległości 10 km od Łomży, 65 km od Białegostoku i 140 km od
Warszawy, w której oferujemy doskonałe warunki do uprawiania białego szaleństwa od roku 2007.
To tu naturalne warunki i specyficzny mikroklimat powoduje, że śnieg utrzymuje się aż do późnej wiosny, a
dobre warunki narciarskie panują od rana do późnego wieczora.
Rybno to miejsce, gdzie na narty może przyjechać cała rodzina. Znajdziecie tutaj Państwo bezpieczne,
doskonale utrzymane, sztuczne naśnieżone, oświetlone i ratrakowane trasy narciarskie o łącznej długości
2300 m oraz różnicy wzniesień 55 m. Trasy są łatwe i sprzyjają narciarstwu rodzinnemu.
W bieżącym roku do Państwa dyspozycji są TRZY wyciągi narciarskie talerzykowe, wyposażone w
profesjonalny system elektronicznego dostępu (zbliżeniowe karnety punktowe).
Oferujemy również bogato wyposażoną wypożyczalnię sprzętu narciarskiego w której wykonacie Państwo
ski-serwis.
Kolejnym atutem są współpracujący z nami doświadczeni, wykwalifikowani instruktorzy nauki jazdy na
nartach i snowboardzie, którzy zapewniają chętnym maksimum bezpieczeństwa i komfortu podczas
pierwszych godzin jazdy na nartach, oraz pozwolą Państwu odkryć tajniki tego pięknego sportu i doskonalić
swoje umiejętności.
Zapraszamy na bezpłatny obszerny parking.
Do stacji narciarskiej można dojechać również autobusem miejskim z Łomży - linia nr 4.
Znajdziecie tu Państwo również punkty gastronomiczne serwujące gorące posiłki i napoje oraz przestronny
namiot z kominkiem.
Dodatkowym atutem stoku są przepiękne widoki na
dolinę Narwi.

Zapraszamy.

Stacja Narciarska RYBNO zaprasza
do skorzystania z gościnności
naszych partnerów oferujących
noclegi.
Dogodne położenie blisko naszych stoków,
wyśmienite warunki noclegowe oraz serwowane
wyżywienie sprawią, że Państwa wypoczynek w
tym pięknym zakątku Podlasia będzie
niezapomniany.

