
 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH JASNA SKI TEAM 

1. Organizatorem zajęć sportowych narciarstwa zjazdowego jest Kar-Tel Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Gliwicach ul. Sienkiewicza 13, NIP 631-264-79-38 będąca 

właścicielem Ośrodka Sportowego Jasna 31. 

2. Celem organizowania zajęć sportowych na stoku jest: 

 

- Budzenie zaciekawienia sportem 

- Prowadzenie treningów dostosowanych do okresu rozwojowego dzieci 

- Szkolenie narciarstwa zjazdowego dzieci w wieku od 4,5 do 17 lat. 

3. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest:  

 

- Zgłoszenie dziecka oraz wyrażenie zgody rodzica lub opiekuna do uczestnictwa poprzez wypełnienie 

załączonych formularzy.  

- Brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Zajęciach potwierdzony pisemnie poprzez 

wypełnienie stosownego formularza. 

- Opłacenie kwoty wynikającej z ceny usługi najpóźniej w dniu wyjazdu – przed zbiórką. 

- Przestrzeganie niniejszego regulaminu. 

- Stawienie się w Ośrodku Sportowym Jasna 31 nie później niż 15 minut przed godziną planowanego 

odjazdu.  

3. Charakterystyka zajęć: 

- Zajęcia na nartach w formie zabawy, ćwiczeń oraz nauki dostosowanej do stopnia zaawansowania    

Uczestnika 

- Zajęcia ruchowe na śniegu. 

- Przerwa regeneracyjna  połączona z ciepłym posiłkiem. 

4. W ramach opłaty Klient otrzymuje: 

 

- Transport z obiektu Jansa 31 w Gliwicach na stok oraz powrót.  

- Pomoc w doborze sprzętu. 

- Naukę oraz doskonalenie jazdy na nartach w dwóch blokach lekcyjnych dostosowanych do wieku 

oraz stopnia zaawansowania Uczestników. 

- Opiekę pod okiem wykwalifikowanych instruktorów oraz wychowawców ( SITN PZN, MEiS) 1 

instruktor/ max 10os. 

- Ciepły posiłek. 

- Kamizelkę odblaskową na czas trwania kursu. 

- Dyplom dla każdego uczestnika kursu oraz upominki.  

- Ubezpieczenie na czas trwania zajęć i transportu. 

 



 

 

5. Strój oraz wyposażenie: 

- Uczestnik zajęć powinien posiadać odpowiedni ubiór oraz sprzęt. (W trosce o zdrowie i 

bezpieczeństwo dzieci, instruktor ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach dziecku, które 

posiada niewłaściwy strój.) 

- W przypadku braku sprzętu istnieje możliwość wypożyczenia go na stoku pod okiem instruktora za 

dodatkową opłatą wynikającą z cennika wypożyczalni.  

a.  Narty – sprawne bez wad o odpowiedniej długości w zależności od wieku i umiejętności, kije 

narciarskie 

b. Buty narciarskie - wygodne, i w odpowiednim rozmiarze. 

c. Wiązania - zapewniające bezpieczeństwo jazdy. 

d. Kask narciarski OBOWIĄZKOWO – kask jest podstawowym elementem zapewniającym 

bezpieczeństwo na stoku. 

e. Kamizelka z logo Szkoły – OBOWIĄZKOWO - nakładana na kurtkę narciarską będzie miała za 

zadanie zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na stoku podczas zajęć oraz identyfikowanie się z grupą. 

Kamizelka będzie wypożyczana na czas zajęć. 

6. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach rodzic (opiekun) zobowiązany jest powiadomić 

prowadzącego telefonicznie (przed zajęciami) lub pocztą internetową, (co najmniej 2 dni wcześniej). 

Organizator udziela odliczeń lub zwrotów wyłącznie w przypadku udokumentowanej choroby lub 

wydarzeń losowych niewynikających z winy uczestnika.  

7. Zajęcia sportowe prowadzone przez Organizatora nastawione są 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 profesjonalnie przez wykwalifikowaną kadrę 

instruktorów mających uprawnienia i doświadczenie do prowadzenia zajęć z dziećmi. 

8. 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. 

9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora Klient może 

złożyć reklamację, niezwłocznie, nie później niż 3 dni od dnia wykonania usługi, w  Ośrodku 

Sportowym Jasna 31 na piśmie lub mailowo na adres jasnaskiteam@gmail.com. 

10. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej wniesienia udzielając odpowiedzi na 

reklamację w formie pisemnej. 

11. Rodzic oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i nie wnosi uwag co do jego treści.  

12. Dokonanie opłaty zgodnie z cennikiem podanym na stronie www.jasnaskiteam.pl  jest 

jednoznaczne z zawarciem umowy cywilnoprawnej na warunkach opisanych w niniejszym 

regulaminie.  

 

http://www.jasnaskiteam.pl/

