
REGULAMIN SZKOLEŃ (ORAZ OBOZÓW SZKOLENIOWYCH)

 [Postanowienia ogólne]

1. Organizatorem szkolenia narciarskiego i snowboardowego / obozu szkoleniowego narciarskiego i
snowboardowego w ramach wyjazdów oferowanych na stronie  www.snownation.pl (szkolenie /
obóz),  jest  Szkoła  SnowNation,  prowadzona  przez  Dominikę  Derżecką-Szczepańską  prowadzącą
działalność  gospodarczą  pod firmą „SnowNation Dominika  Derżecką-Szczepańska” w Warszawie
(02-511) przy ul. Belgijskiej 2a/9, posiadająca NIP: 8992529468.

2. Uczestnikiem  szkolenia  /  obozu  jest  osoba,  która  spełni  warunki  uczestnictwa  określone  w
skonkretyzowanej ofercie szkolenia, znajdującej się w zakładce www.snownation.pl/oferta.

3. Regulamin niniejszy zawiera istotne warunki umowy cywilnoprawnej, do której zawarcia dochodzi
pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem reprezentowanym przez rodziców lub innych opiekunów
prawnych (Opiekun). 

4. Każdy  instruktor  prowadzący  szkolenie  (Instruktor),  jest  umocowany  do  reprezentowania
Organizatora  przed  Uczestnikami  oraz  do  działania  w  jego  imieniu  wobec  osób  trzecich  przy
czynnościach związanych z prowadzonym szkoleniem i opieką nad Uczestnikiem.

5. Regulamin niniejszy obowiązuje wszystkich Uczestników szkolenia / obozu oraz ich Opiekunów.

[organizacja szkolenia]

6. Czas  trwania  szkolenia  /  obozu  i  jego  zakres  szczegółowo  opisane  są  w  zakładce
www.snownation.pl/oferta. 

7. Szkolenie  /  obóz  prowadzone  będzie  w  ramach  grup  utworzonych  przez  Organizatora  lub
Instruktorów. 

 [obowiązki Organizatora]

8. W  ramach  szkolenia  /  obozu,  Organizator  obowiązany  jest  sprawować  nad  Uczestnikami
całodobowa opiekę oraz zapewnić Uczestnikom należyte warunki do zdobywania lub pogłębiania
umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie, jak również do zdobywania wiedzy teoretycznej,
związanej z uprawnianiem tych sportów. 

9. W  szczególności  Organizator  obowiązany  jest  zapewnić  doświadczoną  kadrę  instruktorską  o
odpowiednich kwalifikacjach. 

10. Każdy z Instruktorów ma prawo nie dopuścić do udziału w szkoleniu / obozie Uczestnika: 

a. nieposiadającego kompletu sprzętu, 
b. nieposiadającego  odpowiedniego  kasku  w  szczególności  dotyczy  szkoleń  dla  osób

niepełnoletnich  i  osób  szkolących  się  w  grupach  freestyle,  poruszających  się  na  terenie
snowparków,

c. będącego  pod  wpływem  lub  po  spożyciu  alkoholu  lub  innych  substancji
psychoaktywnych/odurzających,

d.  niepodporządkowującego się poleceniom Instruktora

11. Organizator będzie prowadził szkolenie / obóz w sposób adekwatny do warunków atmosferycznych
w danym dniu  szkoleniowym,  w przypadku braku odpowiednich warunków do zdobywania  lub
pogłębiania  umiejętności  jazdy  na  nartach  lub  snowboardzie   przez  wszystkich  lub  część
Uczestników, Organizator przeprowadzi odpowiednie zajęcia dla wszystkich lub części Uczestników,
w szczególności szkolenie wiedzy teoretycznej związanej z uprawnianiem tych sportów. 

http://www.snownation.pl/oferta
http://www.snownation.pl/


12. O  wszelkich  nagłych  sytuacjach  i  nieprzewidzianych  zdarzeniach,  Organizator  obowiązany  jest
niezwłocznie powiadomić Opiekuna Uczestnika. Powiadomienie będzie następować telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

[Obowiązki Uczestników]

13. Podczas szkolenia / obozu każdy Uczestnik bezwzględnie obowiązany jest do: 

a. czynnego  i  zaangażowanego  udziału  w  zajęciach  szkoleniowych  i  wszelkich  innych
organizowanych przez Organizatora zarówno na stoku jak i poza nim, 

b. punktualnego stawiennictwa w miejscu zbiórki wskazanym przez Instruktora,

c. każdorazowego posiadania kompletnego sprzętu uprawniającego do uczestnictwa w szkoleniu /
obozie szkoleniowym,

d. dbania o dobre imię i wizerunek Szkoły,

e. przestrzegania niniejszego Regulaminu,

f. wykonywania wszystkich poleceń Instruktorów, 

g. poruszania się wyłącznie po stokach i szlakach wytyczonych przez zarządcę stoku (absolutny
zakaz jazdy na nartach lub desce snowboardowej poza wyznaczonymi szlakami),

h. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

i. przestrzegania zasad kodeksu narciarskiego FIS,

j. przestrzegania przepisów prawa lokalnego,

k. przestrzegania zasad obowiązujących na danym stoku,

l. przestrzegania zasad obowiązujących w miejscu zakwaterowania Uczestników, w szczególności
godzin ciszy nocnej,

m. przestrzegania zasad ochrony przyrody,

n. nieużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych/odurzających,

o. nieopuszczania miejsca zakwaterowania bez zgody Organizatora,

p. dbania o kulturę osobistą i higienę, 

q. unikania  zachowań  narażających  życie  lub  zdrowie  Uczestników,  Instruktorów  jak  i  osób
trzecich.

[obowiązki opiekunów prawnych Uczestników]

14. Opiekun  prawny  reprezentuje  Uczestnika,  w  jego  imieniu  dokonuje  oświadczeń  woli  i  zawiera
Umowę z Organizatorem.

15. Opiekun obowiązany jest zapewnić Uczestnikowi niezbędny sprzęt w postaci kasku ochronnego,
nart lub deski snowboardowej, odpowiednich butów, odpowiedniej kurtki i spodni, gogli, rękawic
etc. Za stan sprzętu odpowiedzialność ponosi Opiekun.

16. Opiekun obowiązany jest wyposażyć Uczestnika we wszelkie inne rzeczy, które będą mu przydatne
podczas szkolenia, w tym wszystkie rzeczy wskazane przez Organizatora.



17. Opiekun ma bezwzględny obowiązek odbierania wszelkich połączeń telefonicznych od Organizatora
oraz  codziennego  sprawdzania  skrzynki  poczty  elektronicznej  i  odpowiadania  na  ewentualną
korespondencję Organizatora. 

18. W  przypadkach  nagłych  wymagających  niezwłocznego  kontaktu  z  Opiekunem,  Organizator
podejmie  wielokrotne  (co  najmniej  5  krotne)  próby  połączenia  się  telefonicznego  z  numerem
wskazanym  przez  Opiekuna   w  okresie  15  minut.  Nieodebranie  pięciu  kolejnych  połączeń  od
Organizatora  w  tym  okresie  (połączenie  z  pocztą  głosową  nie  będzie  uważane  za  odebranie
połącznia)  stanowić  będzie  naruszenie  niniejszego Regulaminu.  W takim przypadku zachowanie
Opiekuna oznaczać będzie akceptację Opiekuna na podjęcia rekomendowanych przez uprawnione
osoby  trzecie  czynności  wobec  Uczestnika,  w  szczególności  oznaczać  będzie  wyrażenie  przez
Opiekuna zgody na przeprowadzenie zalecanych przez daną placówkę medyczną zabiegów i innych
czynności medycznych względem Uczestnika.  

19. W przypadku  brak odpowiedzi  na korespondencję elektroniczną dotyczącą przypadku złamania
przez uczestnika zasad określony w niniejszym Regulaminie lub inny reguł lub zasad wynikających z
przepisów prawa lub przyjętych zwyczajów lub zasad współżycia społecznego obowiązujących w
Polsce  lub miejscu szkolenia  /  obozu,  w przeciągu 8  godzin  od jej  otrzymania  stanowić  będzie
naruszenie  niniejszego  Regulaminu.  W  takim  przypadku  Organizator  uprawniony  będzie  do
zastosowania wszelkich kar porządkowych w stosunku do Uczestnika bez konsultacji z Opiekunem,
w szczególności określonych w pkt 21 c i d Regulaminu. 

 [zasady ocen i kary porządkowe]

20. Celem  zapewnienia  należytej  organizacji  szkolenia  /  obozu  i  motywacji  wśród  Uczestników,
Organizator może stosować sześciostopniową skalę ocen postępów Uczestników, gdzie „1” oznacza
brak postępów w poziomie jazdy na nartach lub snowboardzie, a „6” oznacza wybitne postępy w
poziomie jazdy na nartach lub snowboardzie.

21.  Celem zachowania niezbędnej dyscypliny wśród Uczestników, Organizator wprowadza następujące
kary porządkowe:

a. upomnienie ustne,
b. pisemna nagana,
c. zawieszenie w szkoleniu,
d. wydalenie ze szkolenia / obozu.

22. Decyzje Organizatora w zakresie kar są ostateczne i  nie przysługuje na nie środek odwoławczy.
Organizator ma prawo do anulowania lub niewykonania wymierzonej uprzednio kary.

23. Wydalenie  ze  szkolenia  /  obozu  odbywa  się  na  koszt  Uczestnika  i  jego  Opiekuna  (solidarnie).
Opiekun obowiązany jest w terminie  18 godzin od zawiadomienia go o wydaleniu Uczestnika, na
swój koszt stawić się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora, celem odebrania wydalonego ze
szkolenia / obozu Uczestnika. W wypadku niestawienia się przez Opiekuna w wyznaczonym miejscu
w wyznaczonym terminie,  Uczestnik zostanie odwieziony przez Organizatora do miejsca stałego
zamieszkania na koszt Uczestnika i jego Opiekuna (solidarnie), a Opiekun zobowiązany będzie do
pokrycia  kosztów  podróży  zarówno  wydalonego  Uczestnika  jak  i  towarzyszącej  mu  osoby
wyznaczonej przez Organizatora. 

[postanowienia końcowe]

24. Koszt  szkolenia  /  obozu  wskazany  jest  w  ofercie  zamieszczonej  w  zakładce
www.snownation.pl/oferta. Koszt ten nie ulega obniżeniu w wypadku zaniechania lub przerwania



udziału przez Uczestnika z jakiejkolwiek przyczyny ani w wypadku wydalenia Uczestnika ze szkolenia
/ obozu. 

25. Dane kontaktowe Organizatora:

a. Tel.: +48 607 684 406 lub +48 602 321 404.
b. e-mail: info@snownation.pl.


