
REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSTWA I SNOWBOARDU 
 

„DOSKONAL” 
 
 
 
 

1. Szkoła Narciarska Doskonal prowadzi działalność z zakresu nauki jazdy na nartach 
zjazdowych oraz snowboardzie 

 
2. Rezerwacji zajęć można dokonywać, telefonicznie, osobiście w szkole lub 

mailowo wysyłając wiadomość na adres: szkola.narciarska@doskonal.pl  
3. Lekcja w Szkole Narciarskiej DOSKONAL trwa 60 minut. (2h = 120 minut, 3h = 180 minut) 

 
4. Żaden z pakietów oferowanych przez Szkołę DOSKONAL nie podlega zwrotowi i płatne są 

z góry wyłącznie przelewem na konto bankowe w PLN. 
 

5. Korzystanie z pakietów, odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminów zajęć. Lekcje 
z pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia.  

6. W przypadku nowych klientów pierwsza rezerwacja instruktora, miejsca i terminu zajęć płatna jest  
 

z góry przelewem na konto bankowe, następnie przy każdych kolejnych spotkaniach z 
instruktorem uwzględniamy rozliczenia gotówkowe, płatne przed zajęciami w PLN. 

 
7. Przed przystąpieniem do lekcji  Klient zobowiązany jest przekazać telefonicznie do biura lub 

Instruktorowi, szczegółowe i prawdziwe informacje dot. umiejętności narciarskich, a także stanu 

zdrowia, sprawności fizycznej i  wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie Klien ta. 

Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klienta oraz najwyższej jakości us ług 

świadczonych przez Szkołę „DOSKONAL”. 
 

8. Cena lekcji  nie zawiera opłaty za korzystanie z wyciągów przez Klienta. Uczeń zobowiązany jest 
zgłosić się na zajęcia z zakupionym karnetem. 

 
9. Szkoła Narciarska nie zapewnia Uczniom sprzętu narciarskiego oraz nie ponosi odpowiedzialności za 

zagubiony lub zniszczony sprzęt podczas trwania lekcji. 
 

10. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna 
prawnego. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia z dzieckiem do lat 14 jest podpisanie oświadczenia 
przez opiekuna.  

11. Uczeń zgłaszający się na lekcję powinien mieć przygotowane narty/snowboard, kije, kask oraz karnet.   
12. Klienci spotykają się z instruktorem w specjalnie oznaczonym miejscu Szkoły Narciarskiej  

DOSKONAL. 
 

13. 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 zaleceń. 

 
14. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy klient jest pod wpływem 

alkoholu (lub innych środków odurzających) 
 

15. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora zadeklarowanego do prowadzenia zajęć, w miarę 
możliwości zostanie on zastąpiony innym, aby zajęcia mogły się odbyć planowo. W przypadku braku 

możliwości zastępstwa, zostanie ustalony nowy termin zajęć lub też będzie możliwa rezygnacja z 
nich.  

16. Szkoła nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. 
 

17. Szkoła Doskonal nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii 
sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia. 

 
18. Podczas lekcji wszyscy klienci szkoły narciarskiej Doskonal mają obowiązek noszenia 

kasków ochronnych. 
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19. Szkoła DOSKONAL 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. 

 
20. Lekcje z pakietu obowiązują tylko w danym sezonie, niewykorzystane lekcje przepadają a 

pieniądze nie podlegają zwrotowi.  
21. Opłacenie lekcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkoły DOSKONAL. 

 
22. Za lekcje rezerwowane z dwutygodniowym wyprzedzeniem należy wpłacić zaliczkę w wysokości 

50% kwoty finalnej na wskazany rachunek bankowy. 
 

23. W sytuacji, gdy klient rezygnuje z rezerwacji na kilka godzin przed rozpoczęciem lekcji wpłacona 
zaliczka nie podlega zwrotowi.  

24. Opłata za lekcje, które nie odbyły się z winy kursanta nie podlega zwrotowi.  
25. W przypadku rezygnacji z zajęć po ich rozpoczęciu, opłata za lekcje nie podlega zwrotowi. 

 
26. Podstawą do zwrotu 50 % poniesionych kosztów za niewykorzystany udział w feriach/zajęciach 

grupowych, lub opłacone wcześniej lekcje indywidualne jest zaświadczenie lekarskie wydane z datą 
poświadczającą o niemożliwości uczestnictwa w zarezerwowanych zajęciach. Aby otrzymać zwrot, 
informację o zdarzeniu, anulowanie lekcji lub kursu należy przekazać osobiście instruktorowi lub 
telefonicznie do biura szkoły przed rozpoczęciem zajęć minimum 180 min przed rozpoczęciem zajęć. 

 
27. W sytuacji, gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania 

straconego czasu. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej. 
 

28. Możliwość rezygnacji z uczestnictwa w obozach narciarskich/zajęciach grupowych 
z Doskonal/ feriach zimowych z Doskonal:  
- do 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem obozu/zajęć/ferii następuje zwrot całej zaliczki 

 
- do 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem obozu/zajęć/ferii następuje zwrot zaliczki 
w postaci połowy wpłaconej kwoty 

 
- poniżej 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem obozu/zajęć/ferii zaliczka nie  
podlega zwrotowi. 

 
29. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez 

właściciela szkoły, który zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zm ian w niniejszym Regulaminie. 
 

30. Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu 
podczas trwania sezonu narciarskiego.  

31. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2.06.2014 i obowiązuje do chwili obecnej. 


