Regulamin PRZEDSZKOLA NARCIARSKIEGO dla dzieci urodzonych w latach 2015-2017
1. Wszyscy Klienci mają obowiązek zapoznania się z regulaminem szkolenia „Przedszkola
Narciarskiego” i stosowania się do jego treści podczas wyjazdu organizowanego przez Feel The
Flow.
2. Zajęcia odbywają się w grupach szkoleniowych dla dzieci urodzonych w latach 2015-2017.
3. Przewidywana liczba kursantów w jednej grupie to 5-6 osób.
4. Podział na grupy z uwzględnieniem poziomu zaawansowania jazdy dzieci:
1 – dziecko, które nigdy nie jeździło na nartach lub zapomniało, jak się jeździ
2 – dziecko przemieszcza się na nartach – potrafi jechać pługiem, hamować, samodzielnie
wchodzić na taśmę
3 – dziecko potrafi płynnie jeździć, skręcać, samodzielnie jechać na wyciągu – talerzyk lub orczyk
5. Szkolenie będzie się odbywać przez 4 dni w tygodniu w godzinach 10:00-15:00.
6. W ramach szkolenia lunch dla dzieci przewidziany jest ok godz. 12:00 pod opieką instruktora.
7. Rodzice zobowiązani są do przekazania dziecka pod opiekę instruktora o godz. 10:00 i odebrania
go po zajęciach o godz. 15:00 w umówionym przez instruktora miejscu.
8. Instruktor będzie jeździł z grupą ok. 20 minut w okolicy miejsca zbiórki na wypadek dołączenia
spóźnionych kursantów.
9. Jeżeli kursant stawi się później niż 20 minut po umówionym czasie zbiórki Instruktor nie jest
zobowiązany do powrotu do miejsca rozpoczęcia szkolenia.
10. Dziecko ma obowiązek jeżdżenia w znaczniku (kamizelce) jednakowym dla wszystkich kursantów.
Znaczniki będą przekazywane rodzicom w pierwszym dniu szkolenia, a zbierane po jego
zakończeniu ostatniego dnia. Kaucja za znacznik wynosi 10 €.
11. Instruktor nie odpowiada za jakość sprzętu dziecka przed jak również w trakcie trwania szkolenia.
12. Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest posiadanie kasku, co wynika z uwarunkowań
prawnych oraz bezpieczeństwa kursantów.
13. Pierwszego dnia dzieci będą przyporządkowywane do odpowiedniej grupy szkoleniowej, a zmiany
w grupach możliwe będą przez cały czas trwania kursu. O zmianach decyduje instruktor danej
grupy szkoleniowej.
14. Warunkiem utworzenia grupy szkoleniowej jest zebranie minimum 5 chętnych.
15. Istnieje możliwość wykupienia szkolenia przez osoby, które nie wykupiły zakwaterowania w Feel
The Flow – koszt 1200 zł

