
REGULAMIN WYJAZDU SZKOLENIOWEGO 

NAUKI OD PODSTAW JAZDY NA SNOWBOARDZIE/ NARTACH 

DOSKONALENIA JAZDY NA SNOWBOARDZIE / NARTACH 

 

1. Wyjazdy odbywają się w terminach przedstawionych na www.swimtest.pl  

2. Osoby zainteresowane wyjazdem szkoleniowym w pakiecie/w pojedynczych wyjazdach mają 

możliwość zarezerwować miejsce na szkoleniu: • poprzez formularz zgłoszeniowy na tour.swimtest.pl 

• telefonicznie: 12 410 98 50 • osobiście: ST TOUR Kraków ul. Księdza Ignacego Skorupki 19/1. 

Potwierdzeniem uczestnictwa jest uiszczenie pełnej opłaty za wyjazd do czwartku poprzedzającego 

wyjazd ( do godz. 14:00). Natomiast w przypadku rezerwacji całego bloku szkoleniowego (karnet 

obejmuje 7 wyjazdów) potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata do dnia określonego przez 

organizatora.  

3. Osoby u których nie odnotowano opłaty do czwartku poprzedzającego wyjazd ( do godz. 14:00) 

zostają skreślone z listy chętnych na wyjazd. Uwzględniane są potwierdzenia przelewów wysłane e-

mailem. 

4. Nieprzybycie na wyjazd nie upoważnia do zwrotu opłaty za wyjazd. Nie przewiduje się zwrotów za 

niewykorzystane zajęcia. W przypadku choroby dziecka istnieje możliwość skorzystania w danym 

terminie z wyjazdu rekreacyjnego przez inną osobę (np. rodzica, pełnoletniego rodzeństwa), jednak 

tylko w przypadku zgłoszenia takiej nieobecności najpóźniej do czwartku poprzedzającego wyjazd do 

godz.14:00 (czyli najpóźniej na dwa dni przed wyjazdem).  

5. Po zakończeniu szkolenia NAUKI OD PODSTAW (na który składają się pierwsze trzy wyjazdy) o 

możliwości kontynuowania cyklu zajęć podczas wyjazdów doskonalących decyduje instruktor na 

podstawie oceny zdobytych umiejętności. Podstawowym kryterium będzie możliwość 

kontynuowania szkolenia w grupie 6-9 osobowej. W przypadku uzyskania zgody na kontynuowanie 

zajęć podczas wyjazdów doskonalących istnieje możliwość wykupienia bloku pozostałych zajęć w 

karnecie po cenach i warunkach jak w karnecie wyjazdów doskonalących.  

6. Zajęcia z nauki jazdy na nartach lub desce snowboardowej prowadzone będą w formie, o której 

zadecyduje instruktor na podstawie oceny predyspozycji i umiejętności z instruktorem (w grupie 

maksymalnie 4 os., przez cały dzień szkoleniowy). 

Zajęcia z doskonalenia jazdy na nartach lub desce snowboardowej trwają w godzinach: rozpoczęcie 

szkolenia (10:00 – 12:30, przerwa obiadowa 12:30-13:15, blok popołudniowy 13:15-15:00, 

zakończenie szkolenia 15:00). 

7. Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania kasków oraz sprawnego sprzętu (z reguły 

istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu na miejscu szkolenia).  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny sprzętu uczestników. W przypadku 

gdy instruktor prowadzący zajęcia stwierdzi, że sprzęt posiadany przez uczestnika jest niesprawny, 

będzie czynił starania (w miarę możliwości) w celu wypożyczenia sprzętu, za który kosztami obciąży 

uczestnika (rodzica/opiekuna). 

9. W przypadku uczestników poniżej 6 roku życia obowiązkowa jest obecność rodzica lub opiekuna. 

Cena wyjazdu dla w/w osoby towarzyszącej to 50 zł (transport + ubezpieczenie).  

10. Osoby zainteresowane jednorazowym wyjazdem szkoleniowym lub wyjazdem rekreacyjnym bez 

szkolenia instruktorskiego, zostają wpisane na listę uczestników w miarę wolnych miejsc po 

http://www.swimtest.pl/


uzgodnieniu z BOK ST TOUR oraz po dokonaniu wpłaty najpóźniej do czwartku poprzedzającego 

wyjazd w danym tygodniu (do godz. 14:00). Osoby u których nie odnotowano opłaty w w/w 

terminie zostają skreślone z listy chętnych na wyjazd. Uwzględniane są potwierdzenia przelewów 

wysłane e-mailem. 

10. Uczestnicy zajęć, bądź ich Opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację oraz publikację zdjęć 

wykonanych podczas zajęć.  

11. W przypadku znaczącego ograniczenia liczby osób mogących jednorazowo przebywać w 

autokarze, zastrzegamy sobie możliwość ponownej kalkulacji cen wyjazdu (wzrost kosztów 

transportu). 

12. Uczestnicy zajęć, bądź ich Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

przez firmę SWIM TEST TOUR (w zw. z art. 23 ust 1 i 2 z dn. 29.08.97. o ochronie danych osób. ) w 

celach: 

− związanych z działalnością firmy  

− promocji działalności prowadzonej przez firmę 

 

 

 


