






























VÝTAH Z PROVOZNÍHO ŘÁDU
HORSKÉHO RESORTU

DOLNÍ MORAVA | Sněžník, a.s.
1. Zakoupením jízdního dokladu/vstupenky 
 se účastníci přepravy a návštěvníci atrakcí 
 zavazují respektovat Provozní řád Horského   
 resortu Dolní Morava, Sněžník, a.s.

2. Účastník přepravy/návštěvník atrakcí 
 je povinen:

  a) mít u sebe platnou jízdenku/vstupenku,    
 doklad o zakoupení jízdenky/vstupenky 
 a na požádání oprávněné osoby 
 provozovatele se těmito prokázat 

 b) před nástupem na dopravní zařízení 
 nebo před vstupem na některou 
 z atrakcí v Horském  resortu Dolní Morava,   
 Sněžník, a.s. musí projít odbavovacím 
 turniketem, který jízdenku/vstupenku 
 zkontroluje a eviduje 

 c) dbát pokynů oprávněné osoby 
 provozovatele a pokynů na dopravním     
 zařízení

3. Při přebírání zaplacené vstupenky/jízdenky 
 je zákazník povinen se přesvědčit, zda mu   
 požadované jízdní doklady/vstupenky byly   
  vydány podle jeho požadavku a zda mu byl  
  vrácen správný finanční obnos. Na pozdější  
  reklamace nebude brán zřetel. 

4. Jízdní doklad (vstupenka) jsou platné pouze  
 v den zakoupení, pokud není uvedeno jinak

5. V případě nevyužití jízdenky/vstupenky     
 nebo její ztráty se náhrada jízdného/      
 vstupného neposkytuje ani není možné     
  jízdenku/vstupenku vyměnit za jinou nebo   
  prodloužit její platnost.

6. Pokladní má právo před vydáním jízdního    
 dokladu (vstupenky) požadovat po 
 zákazníkovi údaje a důkazy nezbytné 
 k doložení nároku na poskytnutí tarifní 
 slevy (u dětí, seniorů, studentů a jiné). 
 Nelze–li nárok takto ověřit, nebude tarifní    
 sleva poskytnuta.

7. Náhrada ani vrácení jízdného/vstupného    
 se neposkytuje v případě nepříznivého     
  počasí (např. nadměrná rychlost větru, 
 bouřka apod.), kdy je provozovatel 
 v zájmu zachování bezpečnosti 
 cestujících/návštěvníků povinen omezit     
 nebo ukončit provoz přepravních zařízení    
 nebo uzavřít atrakce.

8. Dojde-li k technické poruše některého     
 přepravního zařízení nebo uzavření atrakce,  
 může cestující/návštěvník uplatňovat      
 nárok na návratek jízdného/vstupného 
 pouze v případě, trvá-li toto přerušení 
 souvisle déle než 2,5 hodiny.

9. V celém Horském resortu Dolní Morava,     
 Sněžník, a.s. se návštěvníci 
 pohybují na vlastní nebezpečí. Návštěvníci   
 dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost 
 ostatních návštěvníků. 

10. Návštěvník porušující platné právní předpisy,
   tento provozní řád, pokyny provozovatele 
  nebo ohrožující svým chováním bezpečnost  
 vlastní či bezpečnost ostatních návštěvníků   
 Horského resortu Dolní Morava, Sněžník, a.s.  
 může být vyloučen z přepravy. 

11. Z přepravy jsou vyloučeny osoby pod      
 vlivem alkoholu nebo jiných omamných     
 látek a osoby, které nedodržují tyto 
 podmínky, popř. nedbají pokynů 
 odpovědných pracovníků.

12. Přepravní řád v plném znění je k nahlédnutí
  u pokladních přepážek, v zákaznickém 
 centru nebo na internetových stránkách    
 Horského resortu Sněžník, a.s. 
 www.dolnimorava.cz/gdpr-a-dokumenty

Za dodržování pravidel přepravního řádu Horského resortu Dolní Morava, 
Sněžník, a.s. Vám děkujeme a přejeme příjemnou návštěvu.
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