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REGULAMIN SZKÓŁEK NARCIARSKICH
Regulamin jest integralną częścią umowy każdy klient dokonujący zakupu szkolenia ma obowiązek zapoznania
się z poniższym regulaminem.
ORGANIZATOR
Organizatorem szkolenia jest Licencjonowana Szkoła Narciarska Sitn – PZN . Naferie.pl Sp.z o.o.
z siedzibą w Warszawie 00-137 przy ulicy Elektoralnej 13/121 NIP. 735 286 39 56 z adresem do korespondencji
ul. Szaﬂarska 4 Nowy Targ 34-400.
SZKOLENIE
1. Dzieci na podstawie ankiety przydzielane są do odpowiednich grup szkoleniowych. Instruktorzy podczas
pierwszego dnia szkolenia dokonują zmian aby grupa była najlepiej dobrana. 5 grup zaawansowania
(tu zamieszczamy takie grupy jakie mamy w ankietach)
„0” - brak umiejętności narciarskich
„1”- jazda pługiem na wprost , samodzielne hamowanie pługiem
„2”- skręcanie łukami płużnymi , samodzielne hamowanie pługiem
„3” - w łatwym terenie ustawia narty równolegle, hamuje w każdych warunkach , jeździ po trasach czerwonych
„4” - jeździ i hamuje równolegle na każdej czerwonej trasie, nie ma trudności na czarnych.
2. Liczba osób w grupie to maksymalnie 6osób. Ilość zależy od poziomu zaawansowania dzieci.
3. Dzieci są przyporządkowane do grupy szkoleniowej na podstawie ankiety szkoleniowej.
4. Rodzic ma obowiązek wypełnienia ankiety i odesłania jej najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia.
Istnieje możliwość udzielenia informacji drogą telefoniczną pod numerem telefonu 790 322 733.
5. O zmianie grupy szkoleniowej decyduje kierownik szkoleń na miejscu w porozumienie z konstruktorem
prowadzącym.
6. Po przekazaniu dziecka do grupy szkoleniowej rodzic nie może uczestniczyć w zajęciach.
7. Szkolenie odbywa się przez okres 6 dni w godzinach od 10.00- 15.00 w tym jest zorganizowana przerwa
o długości 30- 40minut.
8. Lunch odbywa się pod okiem instruktora bez udziału rodziców.
9. Rodzice dzieci,które nie mają wykupionego lunchu mają obowiązek odebrać swoją pociechę punktualnie
o wyznaczonej godzinie oraz punktualnie dostarczyć dziecko na zbiórkę po przerwie.
10. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie rodzić na zbiórkę ma obowiązek przyprowadzić dziecko kompletnie
przygotowane do zajęć.
11. Dziecko powinno posiadać na zajęciach ( narty, buty narciarskie na nogach, kije jeśli instruktor zaleci, kask,
ciepły strój, rękawiczki nieprzemakalne).
12. Rodzic lub opiekun dziecka ma obowiązek poinformowania pracowników biura oraz instruktora
o schorzeniach lun niepełnosprawności dziecka (np. niedowidzenie, astma, uczulenie, kłopoty ze słuchem,
zespół Aspergera, autyzm, nerwica, Zespół Downa, lekkie upośledzenie itp. Brak zgłoszenia dysfunkcji jest
podstawą do usunięcia dziecka z zajęć jeśli spowoduje to zaburzenie funkcjonowania grupy szkoleniowej.
13. Rezygnacja z części godzin szkoleniowych nie uprawnia do zwrotu kosztów szkolenia.
OPIS ZAJĘĆ
Szkółka narciarska odbywają się pod okiem profesjonalnych instruktorów narciarstwa. Dzieci na stoku spędzają
5h w tym przerwa na lunch. Intensywność zajęć dostosowana jest do wieku dzieci. Szkółka narciarska to przede
wszystkim nauka ale także zabawa narciarska. Dzieci korzystają ze wszystkich wyciągów oraz tras narciarskich
adekwatnych do ich umiejętności. Naferie.pl to licencjonowana szkoła narciarska z licencją A oraz B dlatego
uczymy dzieci według obecnego programu nauczania SITN PZN. Staramy się tak kształcić najmłodszych i dać na
tyle dobre podstawy aby mogli w późniejszym wieku przystąpić do kursów na stopień Demonstratora czy
Instruktora SITN.

