
Regulamin wyjazdów weekendowych narciarsko - snowboardowych 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Salwator 

 
I. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy 
II. Terminy wyjazdów: 
- BLOK I: 13,20 grudnia 2014r., 10,17 stycznia 2015r. 
- BLOK II :   24,31 stycznia ,07 lutego 2015r. 
III. Miejsce wyjazdów : głównie stoki Małopolski. 
IV. Kadra szkoleniowa: profesjonalni instruktorzy z kwalifikacjami. 
V. Szkolenie: 
1. Grupy szkoleniowe dobierane są pod względem umiejętności. 
2. Liczba osób w grupie: Ilość osób szkolonych w grupie dostosowana jest do wieku i 
umiejętności. Oznacza to, że im młodsi lub mniej doświadczeni narciarze/snowboardziści 
tym mniej osób w grupie: 
a. W przypadku doskonalenia grupa liczy 5-9 osób 
b. W przypadku zajęć z nauki od podstaw: 
- dzieci w wieku przedszkolnym – zajęcia indywidualne z instruktorem 
- dzieci starsze max 2 osoby w grupie 
- młodzież i dorośli max 4 osoby w grupie 
3. Czas zajęć: Czas zajęć dostosowany jest do wieku dziecka (różna sprawność fizyczna, 
wytrzymałość,  zdolność koncentracji): 
a. W przypadku doskonalenia – ok. 4h 
b. W przypadku zajęć od podstaw: 
- dzieci w wieku przedszkolnym 2h zajęć 
- dzieci starsze oraz młodzież i dorośli 4h zajęć 
4. Bezpieczeństwo: 
a. wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania kasków i sprawnego sprzętu 
narciarskiego lub snowboardowego (brak sprawnego sprzętu wiąże się z koniecznością 
wypożyczenia na koszt uczestnika) 
VI. Opieka wychowawcza 
a. podczas całego wyjazdu instruktorzy sprawują opiekę nad powierzonymi dziećmi (zarówno 
podczas zajęć, jak i przerwy na posiłek) 
b. podczas wyjazdów od podstaw w przypadku dzieci najmłodszych (szkolonych 2h) 
obowiązkowo wymagamy obecności rodzica/opiekuna 
VII. Opcje wyjazdów: 
1. Blok szkoleniowy => cykl 4-ech wyjazdów z doskonalenia techniki narciarstwa lub 
snowboardu: 
a. ciągłość szkolenia (szkolenie odbywa się zgodnie z założonym programem szkoleniowym) 
b. stałość grup (ten sam instruktor, ten sam trzon grupy) 
c. możliwość odrobienia max 3 zajęć (warunkiem odrobienia zajęć jest zgłoszenie 
nieobecności drogą e-mail do czwartku do godz. 14:00 poprzedzającego wyjazd): 



- dla osób wykupujących blok od I zajęć => możliwość odrobienia 2 zajęć 
- dla osób wykupujących blok od II zajęć => możliwość odrobienia 1 zajęć 
- dla osób wykupujących blok od III zajęć => brak możliwości odrobienia 
d. blok można wykupić najpóźniej od II zajęć (tj. 20.12.2014r.) włącznie 
e. blok zajęć opłacany jest z góry (opłata jednorazowa) 
2. Pojedynczy wyjazd szkoleniowy(doskonalenie) => szkolenie jednorazowe w grupie 
umiejętnościowej: zapisy przyjmowane są w miarę wolnych miejsc 
3. Wyjazd szkoleniowy – nauka od podstaw => profesjonalne szkolenie dla początkujących: 
a. małe grupy szkoleniowe 
b. specjalnie dobrane stoki przeznaczone do bezpiecznej nauki 
c. czas zajęć dostosowany do wieku uczestnika 
4. Wyjazd bez szkolenia instruktorskiego => dla osób, które chcą miło spędzić czas na 
śniegu, nie korzystając ze szkolenia: 
a. opcja wyłącznie dla osób pełnoletnich 
b. gwarantujemy transport i ubezpieczenie 
VIII. Nie przewiduje się zwrotów za nie wykorzystane zajęcia. 
IX. Nie zgłoszenie nieobecności przez osoby wykupujące blok do czwartku poprzedzającego 
wyjazd (do godz. 12:00) nie upoważnia do odrobienia zajęć. 
X. Zapisy: 
1. Zapisy przyjmowane są wyłącznie drogą mailową po wypełnieniu umieszczonego na 
stronie internetowej formularza. 
2. Po przesłaniu formularza nasz pracownik skontaktuje się z Państwem, w celu 
potwierdzenia możliwości wyjazdu. Zapisy dokonywane są w miarę wolnych miejsc. 
3. Potwierdzeniem zgłoszenia jest przelew dokonany najpóźniej do czwartku 
poprzedzającego wyjazd (do godz. 14:00). Brak odnotowanej wpłaty traktujemy jako 
rezygnację z wyjazdu. Uznajemy potwierdzenia przelewów przesłane nam drogą mailową . 
XI. Uczestnicy zajęć, a w przypadku niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie, wyrażają 
zgodę na rejestrację i publikację zdjęć wykonanych podczas zajęć oraz na przetwarzanie 
danych osobowych przez UKS Salwator (w zw. z art. 23 ust 1 i 2 z dn. 29.08.97. o ochronie 
danych osobowych) w celach związanych z działalnością promocyjną prowadzoną przez klub. 
XII. Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami mailowo lub telefonicznie. 
XIII. Wpłata za ww. zajęcia równoznaczna jest z akceptacją powyższego regulaminu. 
XIV. Korzystający z zajęć oświadcza, że w przypadku gdy koszty na wpłacony cel będą 
niższe niż wpłata,  różnicę przekazuję na działalność statutową UKS Salwator. 
 

   


