REGULAMIN SZKOLENIA GRUPOWEGO DLA DZIECI

● Zapisy na Szkolenia Narciarskie dokonuje się telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio w Szkole Narciarskiej.
● Za Szkolenie Narciarskie płaci się gotówką w ten sam dzień zajęć, 20 minut przed ich rozpoczęciem bądź dzień przed kursem. Po
upływie tego czasu rezerwacja zostaje usunięta z systemu.

● Zajęcia odbywają się w grupach od 4 do 6 osób .
● Szkolenie trwa 5 dni po 4 godziny dziennie w tym 30 minut przerwy każdego dnia.
● Zajęcia odbywają się w godzinach 10:00- 14.00 w tym 30 minut przerwy. Instruktor może również zadecydować o rozpoczęciu zajęć
od godziny 9.00 ze względu na lepsze warunki .

● W przypadku szkolenia dzieci, w trosce o ich bezpieczeństwo i skuteczność nauczania jazdy na nartach, dzieci są przydzielane przez
instruktorów do grup zgodnie z umiejętnościami narciarskimi ocenianymi przez instruktora narciarskiego. Instruktor, po konsultacji z
rodzicami, ma prawo zmienić dziecku grupę podczas kursu narciarskiego, o ile w innej grupie jest mniej niż 6 kursantów. W przypadku
jakichkolwiek problemów i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym zajęcia.

● Rodzice są zobowiązani do obiektywnego i realnego oceniania umiejętności dziecka, i do udzielenia prawdziwych informacji o
dziecku
. Jeżeli dziecko ma kłopoty zdrowotne lub nie potrafi działać w grupie, to należy obowiązkowo poinformować o tym instruktorów.

● Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do osobistego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki wskazane przez instruktora
prowadzącego zajęcia.

● Wszystkie dzieci muszą posiadać kaski, narty i kijki, odpowiedni kombinezon, rękawiczki.
● Rodzice są zobowiązani o przyprowadzenia i odebrania dziecka z kursu osobiście o umówionej godzinie. W przypadku rezygnacji z
zajęć rodzice są zobowiązani do powiadomienie instruktora prowadzącego kurs przed zajęciami.

● W razie wypadku lub choroby, podstawą do zwrotu za niewykorzystane godziny szkolenia jest zaświadczenie lekarskie. Aby otrzymać
zwrot należy przekazać zaświadczenie osobiście do biura szkoły narciarskiej.

● Instruktor za zagubione przez dziecko rzeczy nie odpowiada.
● Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje oraz ich następstwa w trakcie szkolenia.
Zapoznałem się i w pełni akceptuję regulamin szkolenia grupowego dla dzieci :.....................................................................................
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