
PRZEDSZKOLE NARCIARSKIE DLA DZIECI URODZONYCH W LATACH 2012 – 2014 (bez lunchu) 

 
 

Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych wszyscy klienci mają obowiązek zapoznania się z regulaminem szkoleń. 

1. Wraz z DOKONANIEM ZAKUPU usług szkoleniowych Klient zawiera z Biurem Turystyki Sportowej Jafi Sport, ul. Św. 

Bonifacego 161/8, 02-909 Warszawa, umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. 

2. Zajęcia odbywać się będą w 4 grupach zaawansowania (grupy z poziomu zaawansowania 0 liczą 3 osoby, natomiast z 
poziomu 1-3 liczą 5 osób): 

0 - dziecko nigdy nie jeździło na nartach, nie miało styczności ze sprzętem narciarskim, zapomniało jak się jeździ bądź jest 
bojaźliwe  
1 (BRĄZOWY) – umie jeździć na wprost, hamować pługiem, bezpiecznie upada i samodzielnie wstaje, przemieszcza 
się samodzielnie po płaskim terenie, samodzielnie wjeżdża wyciągiem taśmowym / jazda bez kijów  
2 (SREBRNY) –  zmienia kierunek jazdy z wykorzystaniem pozycji płużnej (łuki płużne), hamuje w każdych warunkach, jeździ 
jeden za drugim z zachowaniem odległości, samodzielnie wjeżdża wyciągiem orczykowym, zna zasady wsiadania do kolejki 
gondolowej / jazda bez kijów 
3 (ZŁOTY)  - w łatwiejszych warunkach przechodzi do ustawienia jazdy równoległej, skręca z pługu (skręty o różnym promieniu), 
hamuje sytuacyjnie, radzi sobie w trudniejszych warunkach, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa (dekalog FIS)  / jazda z 
kijami 

3. Przy dokonywaniu zakupu usługi szkoleniowej należy wypełnić ankietę szkoleniową i odesłać ją niezwłocznie na maila 

jafi@jafisport.pl. Na podstawie zaznaczonej w ankiecie grupy szkoleniowej w pierwszym dniu szkolenia kursanci będą 

przypisani do poszczególnych grup. Biuro zastrzega sobie, że w trakcie trwania zajęć w pierwszym lub w kolejnym dniu 

instruktorzy wraz z koordynatorem lub kierownikiem szkoleń, po zweryfikowaniu poziomu zaawansowania, mogą (ale nie 

muszą) przenieść kursantów do właściwych wg poziomu zaawansowania grup. 

4. O zmianie grupy szkoleniowej w trakcie kolejnych dni kursu decyduje instruktor w porozumieniu z koordynatorem szkolenia 

oraz z rodzicami. 

5. Po przekazaniu dziecka pod opiekę instruktora, wszyscy rodzice mają obowiązek oddalenia się od grupy. 

6. Szkolenie odbywa się 6 dni w tygodniu, od niedzieli do piątku w godzinach od 11.00-13.00 i popołudniami od 14.00 - 
16.00. W jednym dniu szkolenia odbywają się zawody pod opieką instruktora (w ramach szkolenia) 
   * szkolenia na Kronplatz odbywają się w godz. 10:00-12:00 oraz popołudniami 13:00-15:00 

7. Zajęcia odbywają się punktualnie o wyznaczonych godzinach. Instruktor będzie jeździł z grupą przez max. 15 minut wzdłuż 

wyciągu wyznaczonego jako miejsce zbiórki - jeśli kursant nie dotrze do tego czasu, instruktor może oddalić się z grupą w inne 

miejsce i nie ma obowiązku odbierania telefonów od spóźnialskich. W tym przypadku dziecko może dołączyć do szkolenia 

podczas przerwy lunchowej (wg informacji przekazanych przez instruktora) 

8. W trakcie godzin szkoleniowych, instruktor ma prawo przekazać pod opiekę niani zmęczonego kursanta, aby pozostali 
uczestnicy mogli korzystać z zająć bez przerw. 

9. Szkolenie nie zawiera w cenie posiłku. W przerwie obiadowej w godzinach 13:00-14:00 rodzice mają obowiązek odebrać 
dziecko. Godzina przerwy obiadowej może ulec zmianie (wg informacji przekazanych w programie szkoleń, programie wyjazdu, 
bądź przez instruktora na miejscu). 

10. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest dołączenie dzieci młodszych i starszych do grup szkoleniowych po wcześniejszej 

konsultacji z kierownikiem wyszkolenia, który podejmuje decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka. 

11. Koszt kursu to 810zł. Dla osób, które nie wykupiły zakwaterowania w Jafi Sport - 1200zł. 

12. W przypadku nieuczestniczenia w szkoleniu z przyczyn indywidualnych  (choroba/przeziębienie, wypadki zdrowotne, 
spóźnienia itp.) nie dokonujemy zwrotu kosztów za szkolenie. 

13. Rodzic lub opiekun dziecka ma obowiązek poinformowania pracowników Jafi Sport o schorzeniach lub niepełnej sprawności 

dziecka (np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.) 
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14. W wyjątkowych sytuacjach, gdy dziecko sprawia problemy wychowawcze i stanowi zagrożenie dla innych dzieci, kierownik 

szkolenia lub instruktor może odmówić przyjęcia dziecka na szkolenie lub przekazać rodzicowi dziecko w trakcie trwania 

szkolenia. 

15. Instruktor nie odpowiada za jakość sprzętu dziecka. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują 
żadne roszczenia. 

16. Uczestnik szkolenia ma obowiązek przestrzegania poleceń. Szkoła Jafi Sport 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. 

17. Organizator jak i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody na mieniu i/lub osobie wyrządzone przez 

dziecko lub jego Opiekuna. 

18. W trakcie trwania lekcji zgodnie z rozporządzeniem, posiadanie kasku jest OBOWIĄZKOWE do 14 roku życia. Instruktor 
przez wzgląd na bezpieczeństwo uczących się może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku braku kasków. 

19. Wszelkie zmiany i uwagi dotyczące szkoleń zgłaszane są bezpośrednio do koordynatora lub kierownika szkoleń. 

20. Klienci wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych, oraz akcjach reklamowych 

prowadzonych przez Jafi Sport. 

21. Warunkiem utworzenia się grupy jest zebranie min. 2 chętnych.


