SZKOŁA
NARCIARSKA

REGULAMIN

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły Narciarskiej GROMADZYŃ jest zapoznanie się oraz akceptacja
wszystkich punktów regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego
rodziców lub opiekunów prawnych. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
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Lekcje w Szkole Narciarskiej GROMADZYŃ można zarezerwować osobiście lub telefonicznie.
Zarezerwowaną lekcję należy opłacić najpóźniej 60 minut przed jej rozpoczęciem.
Spóźnienie powyżej 10 minut na lekcję wcześniej zarezerwowaną, nie opłaconą, jest traktowane jako
anulowanie zajęć.
W sytuacji, gdy uczeń spóźnia się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużenia utraconego czasu.
Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej. Wynika to z grafiku instruktorów.
Uczniowie spotykają się z instruktorem na małym wyciagu pod tablicą.
W przypadku zmiany terminu lub braku możliwości uczestnictwa w lekcji prosimy o telefoniczną informację
727 877 238.
Instruktor rozpoczyna zajęcia po potwierdzeniu wniesienia opłaty.
Każdy uczeń na lekcję powinien mieć przygotowaną: odpowiednią odzież, sprzęt narciarski/snowboardowy
oraz karnet narciarski ( minimum 5 wyjazdów ).
Osoby do 16 roku życia zobowiązane są posiadać kask w czasie zajęć.
Czas trwania lekcji to 55 minut, w tym szkolenie narciarskie na stoku to 50 minut, natomiast ostatnie 5
minut poświęcone jest na podsumowanie i rozmowę z uczniem.
Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć pod budynkiem
Szkoły Narciarskiej lub w miejscu wcześniej ustalonym z instruktorem.
Ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągów oraz wypożyczenie sprzętu narciarskiego i
snowboardowego.
Szkoła Narciarska nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas
lekcji, nie przysługują mu żadne roszczenia.
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Szkoła Narciarska wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu
(urazy, kontuzje oraz ich następstwa) bądź sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających
z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
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Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
ćwiczeń fizycznych. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny
skonsultować się z lekarzem.
Szkoła Narciarska nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
Szkoła Narciarska może odmówić prowadzenia lekcji, gdy uczeń jest pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje zwrot pieniędzy.
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W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora zadeklarowanego do prowadzenia zajęć, w miarę możliwości
zostanie on zastąpiony innym, aby zajęcia mogły się odbyć planowo. W przypadku braku możliwości
zastępstwa, zostanie ustalony nowy termin zajęć lub też będzie możliwa rezygnacja z nich.
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