
REGULAMIN SZKOLENIA NARCIARSKIEGO DLA DZIECI 5H DZIENNIE 

Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych wszyscy klienci mają obowiązek 
zapoznania się z regulaminem szkoleń. 

 
1. Wraz z dokonaniem zakupu usług szkoleniowych klient zawiera z biurem podróży  
Sport Vita Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 15 B, 44-100 Gliwice, umowę cywilnoprawną 
zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. 
 
2. Podział na grupy: zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 8/9-osobowych.  
Szkolenie jest przeznaczone dla dzieci w wieku 7-15 lat. 
 
Rodzic wypełnia Ankietę - Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika, na podstawie której jeszcze 
przed wyjazdem dzieci będą przypisane do poszczególnych grup. Szkoła zastrzega sobie, 
że w pierwszym dniu instruktorzy będą weryfikować umiejętności i przenosić dzieci do 
właściwych, wg poziomu zaawansowania oraz wieku, grup. Nadrzędną kwestią są 
umiejętności, a nie względy towarzyskie. 

Zastrzegamy sobie prawo do przenoszenia dzieci w grupach jak i również do poziomu 
przedszkola narciarskiego ze względu na umiejętności dziecka. Decyzje o zmianie grupy 
podejmuje koordynator szkoleń po konsultacji z instruktorem prowadzącym grupę. 

W przypadku przeniesienia dziecka do niższej grupy szkoleniowej (przedszkole 
narciarskie) rodzic zobowiązuje się do pokrycia różnicy wynikającej z ceny. 

3. Czas trwania zajęć: program szkolenia obejmuje 6 dni jazdy na nartach po 5 godzin 
szkoleniowych dziennie. Codzienne szkolenie podzielone jest na dwa bloki. Zajęcia na 
stoku odbywają się w godzinach 10:30 – 12:50 i 13:30 – 15:30. Między godziną 12:50 a 
13:30 kursanci mają przerwę na jedzenie i odpoczynek pod opieką instruktorów. Prosimy 
o zaopatrzenie dzieci w pieniądze na zakup ewentualnego jedzenia lub picia. Pieniądze 
można przekazać instruktorowi lub dać dziecku. Rodzic może spędzić przerwę z 
dzieckiem o czym prosimy poinformować instruktora. 

4. Godziny zbiórek:  

a. Zajęcia odbywają się punktualnie, dlatego rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia 
dziecka w miejsce rozpoczęcia zajęć 5 min przed wyznaczoną godziną. Jeśli w ciągu 15 
minut od rozpoczęcia zajęć kursant nie dołączy do grupy (w tym czasie pozostałe dzieci 
rozgrzewają się i robią 1-2 zjazdy na najbliższym wyciągu), instruktor ma prawo oddalić 
się z grupą. W tej sytuacji kursant może dołączyć do grupy na popołudniowy blok zajęć. 

b. Rodzice są zobowiązani do odbierania dziecka punktualnie o ustalonej godzinie i w 
umówionym miejscu. 

5. Bezpieczeństwo: rodzice są odpowiedzialni za przygotowanie dziecka do zajęć 
(właściwy ubiór, sprawdzony sprzęt). 

a. W trosce o naszych podopiecznych na czas trwania szkolenia każde dziecko 
obowiązkowo jeździ w narzutce Sport Vita, którą otrzymuje na czas trwania kursu. 
Ostatniego dnia szkolenia narzutka jest zwracana instruktorowi. Za zgubioną narzutkę 
rodzic zobowiązuje się uiścić opłatę w wysokości 10 euro. 

b. Każdy uczestnik szkolenia musi posiadać kask.  



c. Instruktor ma prawo skrócić, a w skrajnym przypadku odwołać zajęcia, jeżeli warunki 
atmosferyczne nie pozwolą na ich przeprowadzenie lub będą wpływać na bezpieczeństwo 
kursantów. Decyzję o tym podejmuje koordynator szkoleń. Jeśli czas na to pozwoli 
zaległe godziny zajęć odbędą się w innym umówionym czasie. 

6. W przypadku, gdy dziecko nie będzie uczestniczyło w szkoleniu z przyczyn 
indywidualnych (np. choroba, kontuzja) nie dokonujemy zwrotu kosztów za szkolenie.  

7. Instruktor nie odpowiada za jakość sprzętu dziecka. W przypadku awarii sprzętu 
podczas lekcji uczestnikowi nie przysługuje rekompensata, a rodzic jest zobowiązany 
odebrać dziecko w maksymalnie najkrótszym czasie. 

Za szkody spowodowane przez uczestnika szkolenia odpowiada prawny opiekun 
uczestnika. 

8. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania poleceń wydawanych przez instruktora. Szkoła 
Sport Vita wraz z instruktorami nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na 
zdrowiu wynikające z nie podporządkowania się do poleceń wydawanych przez 
instruktora prowadzącego lub innego instruktora Sport Vita. 

9. Rodzice są zobowiązani do udzielenia prawdziwych informacji o dziecku. Jeżeli dziecko 
ma kłopoty zdrowotne lub nie potrafi działać w grupie, należy to obowiązkowo zgłosić 
instruktorowi. 

10. Rodzice proszeni są o nie interweniowanie podczas zajęć oraz o nie przebywanie w 
pobliżu grupy. Dzieci widząc rodziców są rozproszone i nie skupiają się na zajęciach. 
Obecność rodzica podczas zajęć wymaga zgody instruktora i koordynatora szkoleń. 

11. Wszelkie uwagi dotyczące szkoleń zgłaszane są bezpośrednio do koordynatora 
szkoleń.  

12. Warunkiem utworzenia się grupy jest zebranie minimum 5 uczestników. Maksymalna 
ilość uczestników w grupie wynosi 9 osób. 

13. Zgoda na wykorzystanie wizerunku: 

a. Zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych opiekun 
prawny dziecka wyraża na rzecz Sport Vita Sp. z o.o. zgodę na wykorzystanie wizerunku 
dziecka, obrót materiałami, na których w czasie obowiązywania umowy o świadczenie 
usług turystycznych, utrwalono jego wizerunek, ich zwielokrotnienie wszelkimi 
dozwolonymi metodami i technikami oraz publikowanie wraz z wizerunkiem innych osób 
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w celach marketingowych i promocyjnych, za 
pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności na stronach internetowych, w parsie 
oraz w materiałach publikacyjnych Sport Vita Sp. z o.o. 

b. Opiekun prawny oświadcza, że niniejszą zgodę udziela nieodpłatnie i wykorzystanie 
wizerunku zgodnie z powyższą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych 
praw. 

14. Warunkiem przystąpienia do zajęć, jest podpisanie oświadczenia rodzica/opiekuna o 
zdolności dziecka do udziału w zajęciach narciarskich oraz akceptacji regulaminu. 

 


