LEKCJE INDYWIDUALNE – NARTY / SNOWBOARD

1. Wraz z DOKONANIEM ZAKUPU usług szkoleniowych Klient zawiera z Biurem Turystyki Sportowej „Jafi
Sport” ul. Bonifacego 161/8 , 02-909 Warszawa, umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi
w niniejszym regulaminie.
2. Czas trwania lekcji wynosi 55 minut (2h=110 min, 3h=165 min)
3. Koszt szkolenia:
a) Zakup szkolenia przed wyjazdem, poprzez biuro Jafi Sport – 150zł/55 min
płatne przed wyjazdem (możliwość szkolenia podczas 1 godziny lekcyjnej od 1-6 osób na tym samym
poziomie zaawansowania). Kupując lekcje przed wyjazdem mają Państwo zagwarantowane szkolenie z
polskim instruktorem w wybranym przez siebie terminie i godzinach (ustalane podczas zakupu wg
dostępności grafikowej).
b) Zakup szkolenia w miejscowości pobytu, u koordynatora lekcji indywidualnych – 40€/55 min
Szkolenie możliwe tylko, gdy instruktor jest na miejscu i ma wolne terminy. (szkolenie przeprowadzane dla
grup 1-6 osób na tym samym poziomie zaawansowania).
4. Miejsce zbiórki wskazane jest przez koordynatora szkoleń. Klient jest zobowiązany stawić się na lekcję o
wyznaczonym czasie oraz w wyznaczonym miejscu. Zmiana jest możliwa po wcześniejszym
poinformowaniu koordynatora szkolenia.
5. Dostępność instruktorów należy potwierdzić u kierownika szkoleń.
6. Przy rezerwacji lekcji na dzień następny należy zapłacić zaliczkę (połowa całkowitego kosztu lekcji).
7. Należność za lekcje należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć.
8. Koszt zakupionych lekcji nie podlega zwrotowi. Zwrot pieniędzy lub przeniesienie lekcji na inny termin,
przysługuje jedynie w przypadku, gdy nieczynne są wszystkie wyciągi narciarskie lub w przypadku, gdy instruktor
nie stawi się na zajęcia, bądź się spóźni.
9. Zmiany terminu lekcji są możliwe na minimum 2 godziny przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
10. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje klientowi zwrot pieniędzy.
11. Instruktor nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji,
nie przysługują żadne roszczenia.
12. W trakcie trwania lekcji zgodnie z rozporządzeniem, posiadanie kasku jest OBOWIĄZKOWE do 14
roku życia. Instruktor przez wzgląd na bezpieczeństwo może odmówić prowadzenia lekcji.
13. Klienci, którzy chcą, aby lekcje były prowadzone na terenie snowparku proszeni są o
podpisanie odpowiednich oświadczeń w biurze szkoleniowym.

