
 

 

Regulamin Szkoleń Grupowych Feel The Flow 

1. Wszyscy klienci mają obowiązek zapoznania się z regulaminem „Szkolenia Grupowego” 

oraz stosowania się do jego treści podczas wyjazdu zorganizowanego przez Feel The 

Flow. 

2. Zajęcia odbywać się będą w grupach szkoleniowych dla osób urodzonych przed 2003 r.  

3. Przewidywana liczba kursantów w jednej grupie to 6-10 osób.  

4. Grupy będą organizowane pod względem poziomu zaawansowania kursanta: 

1 – dla osób, które mają pierwszy kontakt ze snowboardem lub nartami, celem szkolenia 

jest oswojenie ze sprzętem, środowiskiem i opanowanie elementów niezbędnych do 

bezpiecznego przemieszczania się na stoku 

2 – dla osób, które opanowały już podstawy, pragną dalszego rozwoju i uzyskania pełnej 

samodzielności na stoku, poza trasą i w snowparku 

3 – dla osób, które pragną czegoś więcej niż tylko rekreacyjnego przemieszczanie się, dla 

osób szukających dynamiki w jeździe i pewności w każdych warunkach terenowych na 

trasie, poza trasą i w snowparku  

4 – szkolenie freestyle, dedykowane dla zaawansowanych uczestników, których 

umiejętności pozwalają na skupieniu się głównie na ewolucjach w snowparku 
 

5. Szkolenie będzie się odbywać po 2h dziennie przez 6 dni w tygodniu – rano  

(10:00-12:00) lub  po południu (13:00-15:00). 

6. O miejscu zbiórki pierwszego dnia klienci będą poinformowani w przeddzień szkolenia.  

7. Instruktor w porozumieniu z grupą oraz kierownikiem szkolenia może zmienić godziny 

szkolenia. 

8. Kursanci zobowiązani są do stawienia się w umówionym przez instruktora miejscu. 

9. Instruktor będzie jeździł z grupą ok. 10 min w okolicy miejsca zbiórki na wypadek 

dołączenia spóźnionych kursantów. 

10. Jeżeli kursant stawi się później niż 10 min po umówionym czasie zbiórki instruktor nie 

jest zobowiązany do powrotu do miejsca rozpoczęcia szkolenia. 

11. Spóźnienie kursanta, absencja lub kontuzja nie powoduje zwrotu kosztów szkolenia. 

12. Spóźnienie nie powoduje przedłużenia czasu trwania szkolenia.  

13. Przed jak też w trakcie trwania szkolenia instruktor nie odpowiada za jakość sprzętu 

kursanta. 

14. Warunkiem utworzenia grupy szkoleniowej jest zebranie minimum 5 chętnych.  

15. O wszystkich zmianach w programie decyduje kierownik szkolenia. 

16. Istnieje możliwość wykupienia szkoleń przez osoby, które nie wykupiły zakwaterowania 

w Feel The Flow – koszt 700 zł 


