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Lekcje w Szkole Narciarsko-Snowboardowej Wądrzyk Ski School można rezerwować osobiście w budynku szkoły, 
telefonicznie lub mailowo.
Ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągów przez Klientów. Przed rozpoczęciem zajęć należy w kasie 
Ośrodka Narciarskiego zakupić bilet.
W cenę lekcji jest wliczony karnet dla instruktora.
Zarezerwowaną lekcję należy uregulować najpóźniej 10 minut przed jej rozpoczęciem, po upływie tego czasu lekcja 
może być anulowana.
Zwroty za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe najpóźniej 30 minut przed planowanym rozpoczęciem 
szkolenia.
W sytuacji, gdy klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużenia straconego czasu.
Przed przystąpieniem do lekcji Klient zobowiązany jest przekazać Instruktorowi, szczegółowe i prawdziwe informacje 
dotyczące umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących 
mieć wpływ na szkolenie Klienta. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klienta oraz 
najwyższej jakości usług świadczonych przez Szkołę Narciarską Wądrzyk Ski School.
Klienci spotykają się z instruktorem  przed budynkiem szkoły narciarskiej Wądrzyk Ski School który znajduje się przy 
ulicy Salmopolskiej 46 w Szczyrku.
Lekcja trwa 60 minut wraz z przekazem teoretycznych wiadomości (rozpoczyna się i kończy przed budynkiem szkoły).
Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest punktualne odebranie dziecka po zakończeniu zajęć.
Każdy uczeń / kursant na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarsko/snowboardowy, kask narciarski oraz 
karnet narciarski.
Szkoła Narciarska Wądrzyk Ski School nie zapewnia sprzętu (nart, butów, snowboardów, kasków itp..) i nie ponosi 
odpowiedzialności za stan techniczny używanego przez Klientów sprzętu sportowego.
Zgodnie z ustawą  każdy narciarz / snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na 
stoku kasku ochronnego
Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego. 
Warunkiem rozpoczęcia szkolenia z dzieckiem do lat 14 jest podpisanie oświadczenia przez opiekuna.
Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy klient jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków 
odurzających), w takiej sytuacji nie przysługuje mu zwrot pieniędzy.
Szkoła Narciarska „Wądrzyk Ski School" nie zapewnia ubezpieczenia NNW. Naszym Klientom zalecamy wykupienie 
ubezpieczenia we własnym zakresie.
Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na lekcji z instruktorem musi być 
zgłoszony do biura Szkoły niezwłocznie po jego wydarzeniu. W przypadku braku powiadomienia o zdarzeniu, szkoła 
może podważyć autentyczność zdarzenia.
Instruktorzy i Szkoła Narciarsko-Snowboardowa Wądrzyk Ski School nie odpowiadają za szkody sprzętu 
narciarskiego i uszczerbku na zdrowiu kursanta powstałe nie z winy Szkoły Wądrzyk Ski School i pracowników.
Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie budynku Szkoły Narciarsko-Snowboardowej Wądrzyk Ski School szkoła 
nie odpowiada.
Wykupienie lekcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Szkoła zastrzega sobie prawo do 
dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego.
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