
 

 

 

 
PRZEDSZKOLE NARCIARSKIE WIERCHOŁEK – SN DWIE DOLINY 2014-2015  

 

1. Celem działania Przedszkola Narciarskiego WIERCHOŁEK jest:  

1. Urozmaicony program szkolenia poprzez zabawę oraz ćwiczenia 

2. Budzenie zaciekawienia sportem zimowym 

3. Treningi dostosowane do okresu rozwojowego dzieci 

4. Szkolenie narciarstwa zjazdowego dzieci w wieku przedszkolnym ( 5-7lat). 

2. Warunkiem przynależności do Przedszkolan Narciarskiego jest  

1. Zgłoszenie dziecka oraz wyrażenie zgody rodzica lub opiekuna do uczestnictwa w PN 

2. Posłuszeństwo instruktorom i opiekunom. 

3. Opłacenie kwoty wynikającej z ceny usługi najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć PN. 

4. Przestrzeganie niniejszego regulaminu. 

3. Charakterystyka zajęć:  

1. Zajęcia na nartach – w formie zabawy oraz nauki od pierwszego dnia pojawienia się śniegu 

2. Zajęcia i zabawy ogólnorozwojowe na śniegu. 

3. Zajęcia ruchowe na śniegu.  

4. Przerwy regeneracyjne w ciepłym pomieszczeniu, połączone z przerwą na posiłek  

4. W ramach opłat klient otrzymuje:  

 Pomoc techniczną i praktyczną w doborze sprzętu, 

 Wypożyczenie sprzętu narciarskiego.( Tylko na czas zajęć)  

 Naukę oraz doskonalenie jazdy na nartach w grupach 4-6 os. 

 Wykwalifikowaną opiekę pedagogiczną oraz instruktorską ( SITN PZN, MEiS) 

 Posiłek regeneracyjny w trakcie dnia ( drożdżówka + herbata lub kakao)  

5. Uczestnictwo  

Warunkiem uczestnictwa dziecka w przedszkolu jest stawienie się na zajęciach w wyznaczonych godzinach oraz w 

wyznaczonym miejscu. Opóźnienia z winy uczestnika działają na jego niekorzyść. Miejsca spotkań ustalane są z 

instruktorami/opiekunami na dzień przed rozpoczęciem zajęć. 

6. Uczestnik zajęć powinien posiadać odpowiedni ubiór oraz sprzęt.  

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

2. Buty narciarskie - wygodne i w odpowiednim rozmiarze. 

3. Wiązania - zapewniające bezpieczeństwo jazdy i dopasowane do butów. 

4. Kask narciarski OBOWIĄZKOWO – kask jest podstawowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo na 

stoku. 

5. 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 w PN . 

(W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci instruktor ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach dziecku, które 

posiada niewłaściwy strój lub sprzęt) 

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

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

8. Odliczeń udzielamy tylko i wyłącznie w przypadku udokumentowanej choroby. W przypadku rezygnacji z usługi przez 

uczestnika PN nie dokonuje zwrotów za usługę.   

9. Przedszkole Narciarskie oraz zajęcia w nim prowadzone są nastawione 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 i trenerów mających uprawnienia i 

doświadczenie do prowadzenia zajęć z dziećmi (odpowiednie przygotowanie pedagogiczne) 

10. Klient oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami uczestnictwa w Przedszkolu Narciarskim organizowanym przez 

SN DWIE DOLINY a także potwierdza, iż zna i akceptuje program szkolenia. 

11. Ponadto Klient oświadcza, iż Organizator udzielił mu informacji o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w 

szkoleniu. Informacji o szczególnych zagrożeniach zdrowia. Jednocześnie złożono oświadczenie, iż stan zdrowia 

Uczestników pozwala na udział w szkoleniu narciarskim dla dzieci (dotyczy uczestników szkolenia narciarskiego). 

12. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora Klient może złożyć reklamację 

niezwłocznie w trakcie trwania szkolenia a także w siedzibie SN DWIE DOLINY pod rygorem nieważności na piśmie nie 

później niż w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia zgodnie z Programem. W przypadku braku natychmiastowego 

zgłoszenia reklamacji w miejscu szkolenia, na Kliencie ciążyć będzie obowiązek przedłożenia stosownych dowodów 

dokumentujących reklamowane okoliczności oraz poniesienia wszelkich związanych z tym kosztów. Organizator 

rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej wniesienia udzielając odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. 

13. Rodzice (opiekunowie) i dzieci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, edycję zdjęć oraz publikacje 

osiągnięć dzieci na stronie internetowej www.wierchomla.com.pl oraz www.narty2doliny.pl 
 
---   Potwierdzenie akceptacji niniejszego regulaminu zostało wyrażone podczas dokonania rejestracji elektronicznej   --- 

 

http://www.wierchomla.com.pl/
http://www.narty2doliny.pl/

