
Regulamin Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej 
AMIGO-SKI.

1 Szkoła AMIGO-SKI funkcjonuje tylko na stoku Szwajcaria Bałtowska w Bałtowie. 
2 Lekcje w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej AMIGO-SKI można rezerwować 

osobiście w biurze szkoły, telefonicznie pod numerem tel 503 300 370, mailowo pod 
adresem kontakt@amigo-ski.pl, lub wypełniając formularz „Wstępnej rezerwacji” na 
stronie www.szwajcariabaltowska.pl 

3 Zarezerwowane lekcje należy uregulować najpóźniej 10 minut przed jej 
rozpoczęciem w biurze szkoły.

4 Lekcje nie opłacone do pełnej godziny ( np. 11:00 ) będą sprzedawane Klientom z 
listy rezerwowej.

5 Zwroty za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe najpóźniej 30 minut 
przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

6 Zajęcia narciarskie lub snowboardowe trwają 50 min ( 2h = 100 min, 3h = 150 min 
itd.).

7 Spóźnienia:  
a) W sytuacji gdy zajęcia nie rozpoczną się punktualnie z winy szkoły AMIGO-

SKI, lekcja zostanie przedłużona tak aby zajęcia trwały pełne 50 min.
b) W sytuacji gdy spóźnienie na zajęcia będzie z winy Klienta, lekcja zostanie 

poprowadzona najpóźniej do kolejnej pełnej godziny. W sytuacji gdy 
spóźnienie będzie dłuższe niż 10 min lekcja zostanie odpowiednio skrócona.

8 Klienci szkoły AMIGO-SKI spotykają się z instruktorem punktualnie o pełnej 
godzinie w „MIEJSCU SPOTKAŃ Z INSTRUKTOREM” oznaczonym czarnymi 
flagami AMIGO-SKI .

9 Podczas zajęć Klienci szkoły narciarskiej AMIGO-SKI korzystają z wyciągów poza 
kolejnością.

10 Korzystanie z wyciągu „wyrwirączka” znajdującego się na oślej łączce podczas 
zajęć, Klienci mają zapewnione w cenie lekcji.

11 Ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie przez Klientów z wyciągu 
orczykowego i krzesełkowego.

12 Szkoła narciarska i snowboardowa AMIGO-SKI nie zapewnia sprzętu. Każdy uczeń 
na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask oraz 
karnet na wyciągi jeżeli lekcja będzie się odbywać na wyciągu orczykowym lub 
krzesełkowym.

13 Dzieci do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków. Instruktor 
może odmówić przeprowadzenia szkolenia w przypadku braku kasku. 

14 Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców 
lub opiekuna prawnego.

15 Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po 
skończeniu zajęć.

16 Dzieci, które nie zostaną odebrane o czasie po zajęciach, będą kierowane do biura 
szkoły

17 Przed przystąpieniem do lekcji Klient zobowiązany jest przekazać 
Instruktorowi, szczegółowe i prawdziwe informacje dot. umiejętności narciarskich, a 
także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć 
wpływ na szkolenie Klienta.

18 Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy klient jest pod 
wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), w takiej sytuacji nie 
przysługuje zwrot pieniędzy.
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19 Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom – w tym również 
osobom małoletnim – wiążących wskazówek, a także stosowania nakazów i 
zakazów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i 
bezpieczeństwa zarówno Klientów, jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor 
może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się 
przez Klienta do wydawanych zaleceń.

20 Szkoła AMIGO-SKI zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć podczas zajęć przez 
fotografa szkoły AMIGO-SKI oraz wykorzystywania ich, a zarazem wizerunku osób 
uczestniczących w zajęciach do celów marketingowych szkoły. Zdjęcia mogą być 
wykorzystywane przez szkołę tylko i wyłącznie do celów marketingowych szkoły 
AMIGO-SKI na stornie www.amigo-ski.pl, www.szawjcariabaltowska.pl oraz na 
profilu AMIGO-SKI Szkoła narciarska,  na portalu społecznościowym facebook.com 
(https://www.facebook.com/amigoski).

21 Wykupienie lekcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
22 Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego 

regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w 
życie z dniem 01.01.2015.
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