Regulamin
1. Lekcja trwa 50 minut.
2. Klienci szkoły narciarskiej „RYBNO-SKI” spotykają się z instruktorem w miejscu przez
niego wyznaczonym.
3. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy klient jest pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających.
4. Przed
przystąpieniem
do
lekcji
Klient
zobowiązany
jest
przekazać
Instruktorowi, szczegółowe i prawdziwe informacje dot. umiejętności narciarskich, a
także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć
wpływ na szkolenie Klienta.
5. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców
lub opiekuna prawnego.
6. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom – w tym również
osobom małoletnim – wiążących wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów
niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno
Klientów, jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić
kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do
wydawanych poleceń.
7. Szkoła „RYBNO-SKI” nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii
sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.
8. Podczas lekcji wszyscy klienci szkoły narciarskiej „RYBNO-SKI” mają obowiązek
noszenia kasków ochronnych i kamizelek z logo Stacji Narciarskiej Rybno.
9. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na
zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się
do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
10. Klienci szkoły RYBNO-SKI wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach
marketingowych, oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez Szkołę RYBNO-SKI.
11. Cennik
lekcji nauki w Szkole Narciarskiej
RYBNO-SKI w sezonie 2015/2016
przedstawia się następująco:

1h

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

grupa do 15 osób
z rezerwacją stoku

70,00 zł

100,00 zł

120,00 zł

140,00 zł

200,00 zł

12. Opłacenie lekcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkoły narciarstwa i
snowboardu RYBNO-SKI.
13. Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego
regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie
z dniem 01.12.2015

