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REGULAMIN 

SZKOŁY NARCIARSKIEJ/SNOWBOARDOWEJ 
Regulamin określa zasady korzystania z usług 

świadczonych przez Akademię Sportu i Zdrowia PANTERA 

z siedzibą w Jordanowie 

 
 

1. Każda osoba korzystająca z oferty jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania 

Regulaminu stacji narciarskiej na której odbywają się zajęcia. 

2. Uczestnik szkolenia podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do 

udziału w lekcjach nauki jazdy na nartach/snowboardzie (oświadczenie osób niepełnoletnich 

podpisuje rodzic/prawny opiekun).  

3. Szkolenie odbywa się przez cały sezon zimowy w stałych grupach w każdą niedziele, w 

okresie między świętami a sylwestrem oraz w drugim tygodniu ferii zimowych w blokach 2 

godzinnych (w tym 10 min przygotowania kursanta do lekcji). 

4. Kursant musi posiadać ubezpieczenie NNW. 

5. W przypadku niewystarczającej liczby osób w danej grupie organizator ma prawo do 

przeniesienia pozostałych osób do innej lub rozwiązania grupy. 

6. Osoba zapisująca się na naukę jazdy na nartach/snowboardzie opłaca szkolenie przed jego 

rozpoczęciem. Opłata pobierana jest każdorazowo przed szkoleniem. 

7. Zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 

zorganizowanych terenach narciarskich, do jazdy w kasku na nartach/snowboardzie 

zobowiązane są dzieci do 16 roku życia. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszczerbki na zdrowiu bądź sprzęcie 

wynikłe z niedostosowania się do poleceń instruktora lub wynikłe z korzystania przez 

kursanta ze sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem 

Organizator nie odpowiada za kontuzje i nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni/wypożyczalni. 

10. Fotografowanie lub nagrywanie zajęć tylko za zgodą prowadzącego. 

11. Szkółka narciarsko-snowboardowa zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć i filmowania 

uczestników oraz wykorzystywania ich wizerunku w celach marketingowych, np. 

umieszczanie zdjęć na stronie internetowej firmy. 

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

właściciela firmy, który zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym 

Regulaminie. 

 


