
REGULAMIN UCZESTNIKA SPŁYWU PONTONOWEGO W SZTOLNI CZARNEGO PSTRĄGA 

 
Organizator wydarzenia: 
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TARNOGÓRSKIEJ 
ul. Gliwicka 2       www.bilety.kopalniasrebra.pl 
42-600 Tarnowskie Góry     rezerwacje@sztolniapstraga.pl 
tel: +48 32 285 49 96      www.sztolniapstraga.pl 
KRS:0000041094 
NIP:6450010326 
REGON:001054216 
 
Miejsce: Sztolnia Czarnego Pstrąga – Tarnowskie Góry, Park Repecki, Centrum Obsługi Turysty i Szyb 
Sylwester, Szyb Ewa. 
 
Uczestnicy: 
Osoby biorące udział w podziemnym spływie pontonowym, po wcześniejszym wykupieniu biletu 
poprzez system sprzedaży internetowej i przekazaniu Organizatorowi przed wydarzeniem 
podpisanego oświadczenia uczestnika spływu pontonowego. 
 
Podstawowe informacje o wydarzeniu: 
Podziemny spływ pontonowy w Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach polega na 
przepłynięciu jej turystycznego odcinka w dwie strony za pomocą tzw. packraftu, czyli 
jednoosobowego, bardzo lekkiego pontonu ekspedycyjnego. Trasa liczy 2 x 600 m. 
 
Wszyscy Uczestnicy wydarzenia pn. "Spływ pontonowy w Sztolni Czarnego Pstrąga" mają obowiązek 
zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stosowania się do zasad w nim zawartych. 
Wszystkie zasady zawarte w tym Regulaminie służą zapewnieniu bezpieczeństwa Uczestnikom                       
w kwestiach, na które Organizator i Uczestnicy mają wpływ. 
 
Wszyscy Uczestnicy przed zejściem do podziemnej przystani Sztolni Czarnego Pstrąga muszą podpisać 
oświadczenie uczestnika spływu pontonowego w Sztolni Czarnego Pstrąga. W oświadczeniu każdy 
Uczestnik potwierdza również, że bierze udział w spływie pontonowym w Sztolni Czarnego Pstrąga, 
organizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej  dobrowolnie oraz na własną 
odpowiedzialność. 
 
 
 
 

 

1) Wydarzenie  jest przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych. Może w nim wziąć udział 

jednorazowo do 6 osób, nie wliczając obsługi. 

 

2) Spływ pontonami trwa ok. 60 min i odbywa się pod ziemią, na trasie turystycznej Sztolni 

Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach – między szybami Ewa i Sylwester. 

 

3) Udział w wydarzeniu następuje po wykupieniu biletu poprzez internetowy system sprzedaży 

www.bilety.kopalniasrebra.pl (zakładka SZTOLNIA CZARNEGO PSTRĄGA / odpowiednia data i 

godzina wydarzenia, nazwa: PODZIEMNY RAFTING). Zakup biletów jest możliwy wyłącznie 

drogą elektroniczną. Brak możliwości zakupu biletu w systemie oznacza brak wolnych miejsc. 

4) Ze względu na specyfikę wydarzenia organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia 

http://www.bilety.kopalniasrebra.pl/


godziny rozpoczęcia spływu. 

5) Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest stawić się w centrum obsługi turysty przy szybie 

Sylwester na 15 min przed rozpoczęciem wydarzenia. 

 

6) Przed rozpoczęciem wydarzenia Uczestnik musi okazać Organizatorowi dowód osobisty, 

ważny bilet (w formie elektronicznej lub w wersji papierowej), a także podpisane 

oświadczenie uczestnika spływu pontonowego. 

 

7) Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość nieodpłatnego przechowania rzeczy 

wartościowych na czas trwania wydarzenia. 

 

8) Organizator zapewnia Uczestnikom pontony z siedziskami, wiosłami, kaski ochronne oraz 

kamizelki asekuracyjne.  

9) Uczestnik spływu zobowiązany jest zaopatrzyć się we własnym zakresie w obuwie na płaskiej 

podeszwie, odzież odporną na działanie wilgoci i niskiej temperatury, rękawice ochronne 

pełne oraz oświetlenie indywidualne (lampy czołowe). Temperatura w części podziemnej 

wynosi około 10° C. Temperatura wody to 6° C. Głębokość lustra wody wynosi maksymalnie 

1,10 m. Średnia głębokość to 0,8 m. 

10) W części podziemnej nie ma możliwości skorzystania z toalet. Toalety znajdują się wyłącznie 

na powierzchni - w Centrum Obsługi Turysty przy szybie Sylwester. 

 

11) Do podziemnej przystani uczestnicy schodzą krętymi schodami zainstalowanymi w szybie. 

Tam wsiadają do jednoosobowych pontonów zwanych packraftami (po jednej osobie na 

ponton). 

 

12) Podziemny spływ pontonami nie nosi znamion tradycyjnego zwiedzania z przewodnikiem, 

lecz ukierunkowany jest na wrażenia sensoryczne i obcowanie z naturą. 

 

13) Po przepłynięciu turystycznego odcinka Sztolni w dwie strony Uczestnicy wychodzą schodami 

na powierzchnię szybem Sylwester. 

 

14) Za zabezpieczenie techniczne i ratownicze podziemnego spływu pontonami odpowiada 

Organizator. 

 

15) W trakcie wydarzenia należy  bezwzględnie podporządkować się poleceniom obsługi. 

 

16) Podczas przepływu zabrania się: kołysania pontonem, wstawania oraz opuszczania  pontonu, 

zamiany miejsc. 

 

17) Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. 

 

18) Podczas przepływu obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i picia napojów. 

 

19) Obsługa ma prawo odmówić przepływu osobie będącej pod wpływem alkoholu, bądź osobie 

której zachowanie mogłoby zagrażać innym Uczestnikom spływu. 



 

Załącznik do 

Regulamin uczestnika spływu pontonowego w Sztolni Czarnego Pstrąga w czasie obowiązywania 

ograniczeń sanitarnych związanych z epidemią COVID-19 

 

1) Przed zakupem biletu należy zapoznać się z regulaminem uczestnika spływu 

pontonowego w Sztolni Czarnego Pstrąga, który został dostosowany do wytycznych 

Sanepidu. Uwzględnia on takie elementy jak zachowanie odpowiedniego dystansu czy 

noszenie maseczek. 

 

2) Przez cały czas przebywania na obiekcie oraz podczas podziemnego spływu pontonami 

obowiązuje nakaz noszenia przez zwiedzających osłony nosa i ust. 

 

3) Przed wejściem do budynku Centrum Obsługi Turysty lub przed wejściem do szybu Ewa 

lub Sylwester, należy obowiązkowo zdezynfekować ręce używając środka z dystrybutora 

znajdującego się przy wejściach do budynków. 

 

4) Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości – 2 metrów 

od innych osób, w szczególności przedstawicieli Organizatora. 

 

5) Obsługa wydarzenia jest zobowiązana do korzystania z jednorazowych środków ochrony 

osobistej: maseczki lub przyłbice. 

 

6) W przypadku wystąpienia objawów mogących świadczyć o zakażeniu wirusem SARS CoV-

2 m.in. podwyższona temperatura, kaszel lub innych objawów, Uczestnik wydarzenia 

zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia obsługi. 

 

7) Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia dopuszczenia do udziału w wydarzeniu 

osoby, której stan zdrowotny wskazuje na zakażenie wirusem SARS CoV-2. 

 

8) W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak chorobowych takich jak: uporczywy kaszel, 

trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, gorączka powyżej 380C, gość nie może zostać 

wpuszczony na teren Sztolni Czarnego Pstrąga. 

 

9) Gość oczekuje w odizolowanym pomieszczeniu na kontakt z instytucją medyczną lub 

własnym transportem udaje się do domu. 

 

10) Konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji obiektu lub miejsca, w którym przebywała 

osoba podejrzana o zakażenie wirusem SARS CoV-2. 

 

11) W dalszym postępowaniu należy zastosować się do wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 


