
 

Regulamin szkoleń narciarskich i snowboardowych organizowanych przez 

szkołę Ski&Sail Marek Jarocki 

§1. Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach szkoleń  prowadzonych przez 

firmę Ski&Sail Marek Jarockil 

2. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 

1. Instruktor - osoba fizyczna posiadająca kwalifikacje zawodowe do nauczania narciarstwa lub 

snowboardu  określone odrębnymi przepisami. 

2. Kursant - osoba fizyczna, biorąca udział w szkoleniu, uczestnik kursu narciarskiego 

3. Cennik – aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej 

www.skisail.pl 

§2. Szkolenia narciarskie 

1. Celem prowadzonych zajęć jest nauka i doskonalenie umiejętności narciarskich i snowboardowych. 

2. Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu 

3. Szkolenie narciarskie/snowboardowe prowadzone jest przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską 

z uprawnieniami instruktorskimi oraz doświadczeniem w prowadzeniu zajęć również z dziećmi. 

4. Zapisy na szkolenia dokonuje się wstępnie telefonicznie lub elektronicznie na stronie: 

www.skisail.pl  

5. Przy rezerwacji kursu może być wymagana zaliczka w kwocie 30% od sumy rezerwacji. Pozostała 

część kwoty powinna być wpłacona bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia. Jeżeli całkowita 

suma nie zostanie wpłacona w w/w terminie , rezerwacja  będzie automatycznie anulowana, a 

wpłacona zaliczka przepada. 

6. W sytuacji, gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania straconego 

czasu. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej. 

7. Po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje potwierdzenie odbytego szkolenia. 

8. Ilość godzin szkolenia zawarta jest w ofercie. 

9. Kursanci, rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do obiektywnego i realnego oceniania 

umiejętności podopiecznego i do udzielenia prawdziwych informacji o jego umiejętnościach 

narciarskich. Jeżeli kursant czy dziecko ma kłopoty zdrowotne lub nie potrafi działać w grupie, to 

należy obowiązkowo poinformować o tym instruktorów. 

10. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do osobistego przyprowadzenia dziecka na miejsce 

zbiórki wskazane przez instruktora prowadzącego zajęcia bądź organizatora kursu. 

http://www.skisail.pl/


 

11. Uczestnik szkolenia musi posiadać, narty, kije oraz odpowiedni ubiór, dostosowany do warunków 

atmosferycznych, dzieci do lat 16 obowiązkowo kask. 

12. W przypadku nie spełnienia warunków przewidzianych w pkt. 11 niniejszego Regulaminu 

Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia na koszt Uczestnika Szkolenia odpowiednich czynności, w 

celu zapewnienia mu sprzętu, który odpowiadałby powyższym wymaganiom. 

13. Każde dziecko na kursie powinno posiadać przy sobie numer telefonu komórkowego rodziców lub 

opiekunów. Rodzice są zobowiązani do pozostawienia instruktorowi swojego nr telefonu. 

14. O ilości kursantów w grupie decyduje instruktor prowadzący szkolenie narciarskie na podstawie 

wstępnej oceny umiejętności uczestników szkolenia, nie więcej niż w ofercie. 

15. Uczestnik kursu narciarskiego zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora 

dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i 

zadań. 

16. Obowiązkiem kursanta jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do wykonywania 

zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie 

zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń. 

17. Stawienie się kursanta na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku 

przeciwwskazań u kursanta do uprawiania narciarstwa. 

18. Warunkiem obowiązkowym do uczestniczenia dziecka w zajęciach jest zgoda rodziców i 

oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych. 

19. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest stawić się punktualnie w miejscu rozpoczęcia zajęć.  

20. Organizator podczas szkolenia nie odpowiada za skutki powstałe w wyniku korzystania przez 

uczestnika kursu z niesprawnego lub źle dobranego sprzętu. 

21. Organizator kursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą 

sprzętu używanego przez uczestnika kursu narciarskiego w czasie jego trwania i bezpośrednio przed i 

po nim. 

22. Instruktor ma prawo odwołać zajęcia, jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na ich 

przeprowadzenie lub będą wpływać na bezpieczeństwo kursantów. Zaległe godziny zajęć, odbędą się 

w innym umówionym czasie. 

23. Organizator może odwołać Szkolenie w przypadku, gdy liczba chętnych nie przekroczy 

zaplanowanej liczby Uczestników. Odwołanie Szkolenia może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed jego 

rozpoczęciem. W takiej sytuacji Organizator zwraca zaliczki/opłaty rezerwacyjne jeżeli taka była 

wpłacona przez Uczestników. 

24. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy kursant jest pod wpływem 

alkoholu (lub innych środków odurzających), w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy. 

25. Instruktor decyduje o trasach, na których będą przeprowadzone zajęcia, trasy dobierane będą w 

taki sposób, aby zajęcia były bezpieczne . 



 

26. Materiały zdjęciowe oraz wideo wykonana przez instruktora albo pracownika Ski&Sail w trakcie 

szkoleń, mogą być wykorzystany przez  Ski&Sail w celach marketingowych 

27. Plan szkolenia wraz z dodatkowymi informacjami zamieszczony jest na stronie www.skisail.pl lub 

w ofercie. 

28. Za szkody spowodowane przez uczestnika szkolenia odpowiadają finansowo jego rodzice, prawni 

opiekunowie lub uczestnik w wieku pełnoletnim. 

29. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest punktualnie odebranie dziecka po skończeniu zajęć w 

miejscu wskazanym przez instruktora prowadzącego zajęcia, bądź organizatora kursu. 

30. W przypadku podjęcia decyzji o wydaleniu uczestnika, rodzic/prawny opiekun odbiera dziecko na 

własny koszt. 

§4. Obowiązki uczestników kursu/szkolenia 

1. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do: 

a. kulturalnego zachowania i okazywania szacunku innym uczestnikom szkolenia, kadrze oraz osobom 

trzecim; 

b. nie stosowania przemocy fizycznej i psychicznej; 

c. zgłaszania niezwłocznie instruktorowi wszelkich oznak złego samopoczucia lub kontuzji; 

d. dbania o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych uczestników; 

e. stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie; 

f. wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna; 

g. dbania o sprzęt zarówno własny jak i innych uczestników; 

h. samowolne oddalanie się podczas bez zgody instruktora jest surowo zabronione. 

2. Uczestnik Szkolenia jako narciarz zobowiązany jest do przestrzegania zasad Kodeksu Narciarskiego, 

w szczególności do: 

a. zachowania się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby znajdującej się 

na trasie i nie powodować żadnych szkód, 

b. stosowania się do znaków narciarskich, ustawionych na trasach, 

c. udzielania pomocy poszkodowanym w razie zaistnienia wypadku. 

§5. Prawa i obowiązki Organizatora 

1. Organizator zobowiązany jest zorganizować szkolenie zgodnie z przedstawioną wcześniej ofertą. 

2. Organizator może dokonać zmian w ofercie w przypadku zaistnienia niezależnych od Organizatora 

okoliczności, uniemożliwiających jej realizację np. czynniki pogodowe. 

http://www.skisail.pl/


 

3. Organizator może odwołać Szkolenie w przypadku, gdy liczba chętnych nie przekroczy 

zaplanowanej liczby Uczestników. Odwołanie Szkolenia może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed jego 

rozpoczęciem. W takiej sytuacji Organizator zwraca zaliczki/opłaty rezerwacyjne jeżeli taka była 

wpłacona przez Uczestników. 

4. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami szkolenia za wyłączą zgodą swoich przedstawicieli 

ustawowych wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, na druku upoważnienia, stanowiącym 

załącznik nr 1 do regulaminu. 

5. Organizator dochowa należytej staranności przy planowaniu szkolenia, w szczególności wyborze 

odpowiednich tras i przydziału Uczestników do poszczególnych grup. 

6. Każdy Uczestnik Szkolenia przyporządkowany jest do odpowiedniej grupy treningowej i podlega 

podczas Szkolenia bezpośrednio Instruktorowi prowadzącemu jego grupę. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dojazd na miejsce szkolenia. 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE - ZGODA NA UCZESTNICTWO W  KURSIE ORGANIZOWANYM 

PRZEZ Ski&Sail -  Marek Jarocki 

My, niżej podpisani:  

1........................................................................................................................,  

legitymująca/legitymujący się (imię i nazwisko) dowodem osobistym 

..................................................., zam. 

........................................................................................................................... 
(seria i numer dowodu) (adres zamieszkania) 

 

2........................................................................................................................,  

legitymująca/legitymujący się (imię i nazwisko) dowodem osobistym 

..................................................., zam. 

........................................................................................................................... 
(seria i numer dowodu) (adres zamieszkania) 

 

będąc(y) rodzicami/prawnymi opiekunami* 

..........................................................................., ur. ........./........../........... 
(imię i nazwisko osoby rozpoczynającej szkolenie) (data urodzenia)  

 

wyrażamy zgodę na szkolenie naszego syna (podopiecznego) / naszej 

córki (podopiecznej)* w zakresie kursu narciarsko/snowboardowego* 

 

Wszelkie dane podane w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe.  

 

...................................................................  
(podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

 

................................................................... 
(podpis matki/opiekuna prawnego)  

 

 

 

* niepotrzebne skreślić                                          Załącznik nr 1 


