Regulamin
Zimowa Szkółka w Szkole Narciarskiej Skolnity

1. Warunkiem przynależności do zajęć w ramach Zimowej Szkółce jest:
● Zgłoszenie dziecka oraz wyrażenie zgody rodzica lub opiekuna do uczestnictwa.
● Posłuszeństwo instruktorom i opiekunom.
● Opłacenie kwoty wynikającej z ceny przed rozpoczęciem zajęć.
● Przestrzeganie niniejszego regulaminu.
● Charakterystyka zajęć:
● Zajęcia na nartach w formie zabawy oraz nauki.
● Zajęcia i zabawy ogólnorozwojowe na śniegu.
2. Program zajęć:
● Zajęcia od poniedziałku do piątku 4 godziny dziennie.
● Zimowa szkółka organizowana jest w godzinach 10:00-14:00 z przerwą.
3. W ramach opłat klient otrzymuje:
● Karnet dla dziecka na czas zajęć w ramach Zimowej Szkółki.
● Naukę pod opieką wykwalifikowanego instruktora.
● Przekąska i napój dla dziecka codziennie w przerwie od zajęć.
● Mini zawody narciarskie na zakończenie turnusu.
● Dyplom, medal i maskotkę pingwina, dla dziecka na zakończenie turnusu.
4. Warunkiem uczestnictwa dziecka w Zimowej Szkółce jest:
● opłacenie kursu,
● złożenie oświadczeń oraz stawienie się na zajęciach w wyznaczonych godzinach
oraz w wyznaczonym miejscu. Opóźnienia z winy uczestnika działają na jego
niekorzyść. Miejscem spotkań wszystkich grup w poniedziałek, będący pierwszym
dniem kursu jest wyznaczone miejsce przez Szkółkę Narciarską Skolnity.
5. Uczestnik zajęć powinien obowiązkowo posiadać odpowiedni ubiór oraz sprzęt:
● Narty – sprawne bez wad o odpowiedniej długości w zależności od wieku i
umiejętności.
● Kije narciarskie.
● Buty narciarskie - wygodne i w odpowiednim rozmiarze.
● Wiązania - zapewniające bezpieczeństwo jazdy i dopasowane do butów.
● Kask narciarski.
● W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci instruktor ma prawo odmówić
uczestnictwa w zajęciach dziecku, które posiada niewłaściwy strój lub sprzęt.
6. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach rodzic (opiekun) zobowiązany jest
powiadomić prowadzącego telefonicznie (przed zajęciami) (co najmniej 1 dni wcześniej).

7. W razie wypadku, podstawą do zwrotu za niewykorzystany kurs jest zaświadczenie
lekarskie. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu należy przekazać osobiście lub
telefonicznie do szkoły przed rozpoczęciem zajęć.
8. W sytuacji braku możliwości przeprowadzenia zajęć (zamknięcia ośrodka) kwota zostanie
zwrócona.
9. W przypadku złych warunków atmosferycznych, organizator zajęć zastrzega sobie prawo
do zmian w grafiku zajęć.
10. Odliczeń udzielamy tylko i wyłącznie w przypadku udokumentowanej zaświadczeniem
lekarskim choroby dziecka. W przypadku rezygnacji z usługi przez uczestnika nie
dokonujemy zwrotów za usługę.
11. Zimowa Szkółka oraz zajęcia w niej prowadzone są nastawione na zabawowe i
rekreacyjne uprawianie sportu. Chcemy, aby dzieci także w przyszłości umiały czerpać
radość ze sportu i aby chętnie go uprawiały. Zajęcia będą prowadzone przez
wykwalifikowaną kadrę instruktorów i trenerów.
12. Instruktor w trakcie trwania szkolenia, po konsultacjach z rodzicami, może przenieść
dziecko do innej grupy.
13. Klient oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami uczestnictwa w Zimowej Szkółce
organizowanym przez Szkolę Narciarską Skolnity a także potwierdza, iż zna i akceptuje
program szkolenia.
14. Klient oświadcza, że zapisał dziecko do grupy zgodnie z poziomem umiejętności dziecka.
Dzieci powinny umieć samodzielnie i swobodnie poruszać się na wyciągu krzesełkowym.
15. Klient oświadcza, że dziecko posiada ważne ubezpieczenie.
16. Ponadto Klient oświadcza, iż Organizator udzielił mu informacji o wymaganiach
zdrowotnych dotyczących udziału w szkoleniu. Jednocześnie złożono oświadczenie, iż
stan zdrowia Uczestników pozwala na udział w szkoleniu narciarskim dla dzieci (dotyczy
uczestników szkolenia narciarskiego).
17. Rodzice (opiekunowie) i dzieci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
publikacje zdjęć oraz osiągnięć dzieci na stronie internetowej Stacji Narciarskiej Skolnity
oraz profilu na Facebooku i na Instagramie Stacji Narciarskiej Skolnity.
18. Rodzice są zobowiązani zapoznać dzieci przed rozpoczęciem Zimowej Szkółki z
obowiązującymi na stacji narciarskiej Skolnity Procedurami Bezpieczeństwa COVID 19
oraz wyposażyć dziecko w odpowiednie, wymagane środki ochrony osobistej.

