REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKIEJ ESKIMOO 2011/12

•

Cele działania Szkoły Narciarskiej ESKIMOO:

1. Szkolenie z zakresu narciarstwa alpejskiego dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym
i szkolnym, na każdym poziomie zaawansowania.
2. Rozbudzanie u najmłodszych pasji i zainteresowań związanych ze sportem i rekreacją.
3. Treningi dostosowane do okresu rozwojowego dzieci i młodzieży.

•

Program szkolenia :

- przedsezonowa „sucha zaprawa” narciarska – zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym i integracyjnym odbywające się w plenerze lub na sali gimnastycznej;
- szkolenie narciarskie na każdym poziomie zaawansowania (zarówno dla osób początkujących
jak i jeżdżących na poziomie sportowym), nauczanie i doskonalenie techniki jazdy na nartach;
- dla grupy młodszej nauczanie poprzez zabawę, z wykorzystaniem przyborów dydaktycznych
(pachołki, przeszkody itp.);
- dla grupy zaawansowanej doskonalenie jazdy sportowej (slalom, slalom gigant) z użyciem
profesjonalnego sprzętu sportowego (tyczki, płachty itp.), przygotowanie do startów w zawodach;
- nauka i doskonalenie jazdy w różnych warunkach śniegowych i terenowych (m.in. jazda na
przygotowanym stoku, jazda w puchu, jazda terenowa, jazda z przeszkodami itp.)
- każde zajęcia są ściśle dostosowane do możliwości psychofizycznych i umiejętności
uczestników.
Szkolenie narciarskie jakie prowadzimy jest zgodne z Programem Nauczania Narciarstwa
Alpejskiego, opracowanym przez Polski Związek Narciarski.

•

Warunki przynależności do Szkoły Narciarskiej ESKIMOO:

1. Deklaracja członkostwa w SN ESKIMOO złożona do 15 listopada 2010 roku u instruktorów
ESKIMOO oraz pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach (załą cznik 2).
2. Obowiązkowe ubezpieczenie NNW. Każde dziecko należące do SN ESKIMOO ma
obowiązek od pierwszych zajęć, posiadania polisy ubezpieczeniowej NNW, która obejmuje
ubezpieczonego ochroną na terytorium Polski w drodze z domu na trening i z powrotem oraz
podczas trwania zajęć. Ubezpieczenie wykupione zostaje we własnym zakresie.

3. Podporządkowanie się i wypełnianie poleceń instruktorów i opiekunów.
4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
5. Opłacenie comiesięcznego czesnego najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca.

•

Kadra

Kadrę ESKIMOO stanowią wykwalifikowani instruktorzy narciarstwa PZN oraz MENiS,
posiadający kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i odpowiednie przygotowanie
merytoryczno-pedagogiczne. Instruktorzy sprawują opiekę nad uczestnikami podczas zajęć oraz
prowadzą szkolenie zgodne z programem. Dodatkowo sprawują opiekę podczas dojazdu na
zajęcia i z powrotem.

•

Zajęcia na stoku i w Sali

W programie zajęć Szkoły Narciarskiej ESKIMOO znajdują się zarówno zajęcia na nartach
odbywające się w sezonie zimowym jak i sucha zaprawa narciarska – zajęcia o charakterze
ogólnorozwojowym i integracyjnym mające na celu przygotowanie uczestników do sezonu.
1. Zajęcia ogólnorozwojowe i integracyjne na w terenie i na sali gimnastycznej rozpoczynają
się od 20.10.2011 (grupa młodsza) i 21.10.2011 (grupa starsza).
2. Zajęcia na nartach rozpoczną się w zależności od warunków śniegowych końcem grudnia
2011 i odbywały będą się na dostosowanych do umiejętności uczestników, stokach
narciarskich.

•

Dojazd na zajęcia

Szkoła Narciarska ESKIMOO zapewnia transport uczniów na zajęcia spod domu lub
ustalonego wcześniej miejsca oraz odwiezienie uczniów z powrotem.

•

Opłaty

1. Comiesięczne czesne, płatne u instruktorów, do 10 dnia każdego miesiąca:
- dla młodszej grupy wiekowej– ESKIMOO JUNIOR (4 – 7 lat) – 300 zł, zajęcia 2 razy
w tygodniu (wtorek, czwartek) po 2 godziny na stoku
- dla starszej grupy wiekowej (8 lat i więcej)– ESKIMOO SPORT – 350 zł, zajęcia 3 razy
w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) po 2 godziny na stoku
- grupa START – (4-6 lat) – 300 zł – zajęcia 1 raz w tygodniu
- dla osób, które wymagają dowiezienia spoza granic Rabki Zdrój dodatkowa opłata 50 zł
miesięcznie
- opłata za zajęcia ogólnorozwojowe na sali – 200 zł
- dla osób, po raz pierwszy zapisujących się do Szkoły – wpisowe 100 zł

2. Koszty dodatkowe :
- karnety na stokach, ewentualnie jedzenie, napoje itp. każdy uczestnik pokrywa we własnym
zakresie

•

Uczestnik zajęć ma obowiązek posiadać:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Narty - odpowiedniej długości w zależności od wieku i umiejętności.
Kije narciarskie.
Buty narciarskie - wygodne, dopasowane do wielkości stopy, wieloklamrowe.
Wiązania - zapewniające bezpieczeństwo jazdy.
Kask narciarski.
Kurtkę z logiem szkoły narciarskiej ESKIMOO.
Podczas zajęć na sali strój i obuwie sportowe.
Każdy uczeń szkoły ESKIMOO ma obowiązek posiadania na każde zajęcia
minimalnej kwoty na karnet w wysokości 25 zł

Każdy uczestnik otrzyma od Szkoły Narciarskiej ESKIOMOO kurtkę, która będzie stanowiła
własność Szkoły Narciarskiej. Istnieje możliwość odkupienia kurtki z logiem Szkoły Narciarskiej
ESKIMOO na własność jej użytkownika za kwotę 100% jej wartości. Jeżeli użytkownik umyślnie
zniszczy kurtkę jest zobowiązany do zwrócenia równowartości pieniężnej kurtki.
* Instruktorzy Szkoły Narciarskiej ESKIMOO oferują doradztwo w zakresie dopasowania
i zakupu sprzętu narciarskiego przed sezonem narciarskim.

•

Obecność na zajęciach

1. Każdy z uczniów szkoły powinien uczestniczyć w zajęciach (wyjątek choroba, wyjazdy wcześniej
zgłoszone)
2. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach rodzic (opiekun) zobowiązany jest powiadomić
o tym fakcie prowadzącego telefonicznie dzień wcześniej, a najpóźniej 3 godziny przed
rozpoczęciem zajęć w danym dniu.
3. Odliczeń udzielamy tylko i wyłącznie w przypadku choroby i wyjazdów trwających dłużej niż 14
dni (w cyklu ciągłym). Szkoła zobowiązuje się do zwrotu 20% z pobranej składki w miesiącu
kolejnym. Odliczeń w opłacie miesięcznej Szkoła nie udziela w przypadku nie informowania przez
rodziców o ewentualnych nieobecnościach bądź nagminnych absencji na zajęciach.
Rodzice (opiekunowie) dzieci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
edycję zdjęć oraz publikacje osiągnięć dzieci na stronie internetowej na potrzeby
Szkółki Narciarskiej ESKIMOO.

•

Zniżki dla uczniów Szkoły Narciarskiej ESKIMOO :

– dla rodzeństwa zniżka -50zł od osoby (czesne wynosi 250 zł/osoba/miesiąc – grupa
młodsza i 300 zł/os./m-c – grupa starsza), zniżka nie dotyczy zajęć na sali gimnastycznej
– 20% zniżki na karnety na stoku Maciejowa- Ski
– do 10 % zniżki na zakup sprzętu narciarskiego
– do 10 % zniżki na serwis nart

– 20% zniżki na karnety na stoku Maciejowa Ski (wyłącznie w ramach zajęć)

KONTAKT:
Iwona Czyszczoń – tel.507 067 009
Paweł Reczek – tel. 502 624 918

