Regulamin szkoleń narciarskich dla dzieci i młodzieży
„ESKIMOO YETI”
1. Organizator szkolenia
Organizatorem szkolenia jest Szkoła Narciarska Eskimoo, prowadzona przez HiSport
S.C. z siedzibą ul. Orkana 31, 34-700 Rabka Zdrój, NIP: 7352798199 , Regon
121049774.

Kadrę ESKIMOO stanowią wykwalifikowani instruktorzy i trenerzy narciarstwa PZN
i MENiS, posiadający kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz
odpowiednie przygotowanie merytoryczno-pedagogiczne. Instruktorzy prowadzą
szkolenie narciarskie dzieci, sprawują opiekę nad uczestnikami podczas zajęć, a także
podczas dojazdu na zajęcia i z powrotem. Instruktorzy posiadają aktualnie
uprawnienia wydane przez SiTN PZN.

2. Przedmiot szkolenia
Przedmiotem szkolenia jest przeprowadzenie kursu nauki jazdy na nartach oraz
doskonalenia umiejętności technicznych z zakresu narciarstwa zjazdowego dla dzieci
i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, przyjeżdżających na wypoczynek
do ośrodków w Rabce i okolicy.

Szkolimy w następujących grupach :
Początkujący (niejeżdżący) MINI /4-6 lat/
Jeżdżący MINI
Początkujący JUNIOR /6-12 lat/
Jeżdżący JUNIOR

W ramach szkolenia Organizator zapewnia:
- profesjonalne szkolenie narciarskie prowadzone zgodne z Programem Nauczania
Narciarstwa Dzieci, opracowanym przez Polski Związek Narciarski,
- dowóz dzieci z miejsca pobytu (ośrodek wczasowy, kwatera, ustalone miejsce) na
stok i z powrotem,
- pełną opiekę nad dzieckiem, zarówno w czasie szkolenia jak i w trakcie dowozu i
odwozu dziecka do miejsca pobytu (pomijając sytuację, gdy rodzice/opiekunowie
samodzielnie dowożą dziecko na zajęcia),
- dokumentację - fotorelację ze szkolenia,
- przeprowadzenie zawodów na zakończenie szkolenia lub (jeśli grupa jest mało liczna) testu
umiejętności nabytych w trakcie szkolenia w formie zabawy z elementami rywalizacji)
- dyplomy dla uczestników szkolenia,
- pomoc przy wypożyczeniu sprzętu przed szkoleniem.

3. Terminy szkoleń w sezonie 2018/2019

Świątecznie z Eskimoo – 26.12.2018-30.12.2018
Ferie z Yeti I – 14.01.2019-18.01.2019
Ferie z Yeti II – 21.01.2019-25.01.2019
Ferie z Yeti III – 28.01.2019-01.02.1019
Ferie z Yeti IV – 04.02.2019-08.02.2019

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (a w okresie międzyświątecznym od
środy do niedzieli), w godzinach przedpołudniowych.
Warunkiem uruchomienia szkolenia w danym terminie jest minimalna liczba
5-uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeśli limit
ten nie zostanie osiągnięty. Jednakże ma on obowiązek powiadomić o tym fakcie
zapisane osoby najpóźniej 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia.

Ilość zajęć w trakcie szkolenia :
 dla grupy - początkujący (niejeżdżący) MINI/4-6 lat/ - 1,5-2 h zajęć na stoku przez 5 dni
trwania szkolenia (7,5 - 10 h zajęć), w zależności od możliwości psychofizycznych dzieci +
czas dowozu na zajęcia i z powrotem,
 dla pozostałych grup - 2h szkolenia na stoku przez 5 dni (10 godzin zajęć) + czas dowozu na
zajęcia i z powrotem.
4. Warunki jakie należy spełnić, aby zapisać dziecko na szkolenie
 zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i podpisanie przez Rodzica/Opiekuna
Oświadczenia o akceptacji warunków zawartych w Regulaminie oraz o zgody na
udział dziecka w szkoleniu, lub wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na stronie
www.eskimoo.pl
 opłacona składka ubezpieczeniowa NNW. Uczestnik zajęć ma obowiązek
posiadania polisy ubezpieczeniowej NNW, która obejmuje ubezpieczonego ochroną
na terytorium Polski, w drodze z domu na zajęcia i z powrotem oraz podczas trwania
zajęć na stoku, UBEZPIECZENIE WYKUPIONE ZOSTAJE WE WŁASNYM
ZAKRESIE,
 Każde dziecko zapisane na szkolenie powinno obowiązkowo posiadać na
zajęciach:
-narty z odpowiednio dopasowanymi wiązaniami i kije narciarskie,
-buty narciarskie - wygodne, dopasowane do wielkości stopy, wieloklamrowe,
-kask narciarski,
-minimalną kwotę na karnet w wysokości 25 zł
-kamizelkę* z logo szkoły, którą otrzyma od organizatora w pierwszy dzień
szkolenia, oraz strój narciarski dopasowany do panujących warunków atmosferycznych.
*Kamizelka jest własnością SN Eskimoo. Jeżeli użytkownik umyślnie ją zniszczy,
Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do zwrócenia jej równowartości pieniężnej (tj. 100 zł)
 uczestnik szkolenia ma obowiązek podporządkowana się i wypełniania poleceń
instruktorów i opiekunów, oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa, które zostają
omówione przed rozpoczęciem szkolenia

Rodzic / Opiekun wyraża zgodę na edycję zdjęć dziecka oraz publikacje jego osiągnięć
na stronie internetowej oraz profilu facebook.com/Eskimoo.Rabka.Zdroj, na potrzeby
marketingowe Szkoły Narciarskiej ESKIMOO. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie
publikacji w celach niekomercyjnych.
5. Płatności
 Cena za pakiet 5 dni szkolenia po 2h dziennie ( w grupie MINI-niejeżdżący
minimalnie 1,5h/dziennie) z dowozem na stok i z powrotem – 500 zł/osoba
Płatność za szkolenie ma charakter abonamentowy. Jest pobierana „z góry”, przed
rozpoczęciem szkolenia i jest bezzwrotna*.

Cena nie obejmuje karnetów na stoku oraz kosztów wypożyczenia sprzętu.

*wyjątki stanowią - odwołanie szkolenia z winy Organizatora, przypadki losowe takie jak:
kontuzja uczestnika nabyta w trakcie zajęć, choroba, pogoda i warunki uniemożliwiające
przeprowadzenie zajęć i wykluczające odrobienie ich w innym terminie.

Cena szkolenia poza pakietem :
 1 dzień szkolenia /2h+dowóz/ – 180 zł/osoba

6. Zapisy i informacje
Telefonicznie lub w sklepie HiSport ul. Orkana 31, Rabka.
Iwona Czyszczoń + 48 507 067 009
Paweł Reczek + 48 502 624 918
Przez internet
Formularz zgłoszeniowy na stronie www.eskimoo.pl
www.facebook.com/Eskimoo.Rabka.Zdroj
Informacje na temat szkoleń dostępne także w ośrodkach wypoczynkowych
współpracujących z SN Eskimoo.
Na życzenie Rodziców/Opiekunów przeprowadzamy spotkanie organizacyjne w danym
ośrodku. Chęć odbycia takiego spotkania należy zgłosić u właściciela ośrodka.

