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Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawiają się poniższe nazwy, należy przez nie rozumieć: 

Regulamin - Regulamin Szkółki Narciarskiej organizowanej przez „Uczniowski Klub Sportowy MAŁA AKADEMIA JUDO 

Ożarowice” NIP 645 255 00 67 

Wyjazd – zorganizowany wyjazd na narty w danym dniu  

Dziecko – uczestnik Szkółki Narciarskiej 

Rodzic – rodzice lub jeden z rodziców bądź opiekun prawny uczestnika Szkółki Narciarskiej 

Opłata – opłata za udział dziecka w wyjeździe. 

1. Przyjęcie dziecka na wyjazd. 

Przyjęcie dziecka na wyjazd następuje po dokonaniu przez rodzica następujących czynności: 

a) terminowym zgłoszeniu elektronicznym dziecka do wyjazdu (www.zajeciajudo.pl), 

b) akceptacji niniejszego regulaminu, 

c) dostarczeniu podpisanego oświadczenia w/g obowiązującego wzoru oraz karty chipowej NFZ (w dniu wyjazdu), 

d) dokonaniu opłaty za wyjazd. 

2. Zasady udziału w wyjeździe. 

Dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są do:  

a) dostarczenie dziecka przez rodzica w miejscu i terminie wyznaczonym jako miejsce i termin zbiórki do wyjazdu oraz odebranie 

go, w miejscu i terminie wyznaczonym jako miejsce i termin powrotu, 

b) przestrzegania przez dziecko zasad bezpieczeństwa i higieny określonych w regulaminach stoków narciarskich oraz środków 

transportu wykorzystywanych podczas wyjazdu, 

c) kulturalnego zachowania się podczas wyjazdu, w szczególności wobec innych dzieci, instruktora oraz innych osób 

przebywających w miejscach wyjazdu, 

d) przygotowania dziecka przez rodzica do udziału w wyjeździe poprzez  wyposażenie go w odpowiednie ubranie i sprzęt sportowy 

w postaci nart, butów narciarskich, gogli i kasku, 

e) wykonywania przez dzieci poleceń instruktora, 

f) rzetelnego i sumiennego uczestnictwa dzieci w zajęciach na stoku; 

g) informowania instruktora o problemach zdrowotnych dziecka (bólach, złym samopoczuciu itp.) podczas wyjazdu jak i 

bezpośrednio przed nimi, stawianie się dziecka na zbiórce do wyjazdu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez rodzica braku 

przeciwwskazań do udziału w wyjeździe w danym dniu,  

h) uzyskania zgody instruktora na oddalanie się od grupy podczas wyjazdu (wyjście do łazienki, busa itp.), 

i) dbania przez dziecko o higienę osobistą i ubioru, 

j) rodzic zobowiązuje się do osobistego odebrania dziecka ze stacji narciarskiej, w przypadku zaistnienia nadzwyczajnej 

wymagającej tego sytuacji jak i w przypadku opisanym w punkcie 3c niniejszego regulaminu. 

3. Instruktor może wyciągnąć wobec dziecka naruszającego regulamin następujące konsekwencje: 

a) upomnienie, 

b) czasowe odsunięcie dziecka od zajęć na stoku, 

c) w przypadku rażącego, powtarzającego się naruszania regulaminu przez dziecko, instruktor może wezwać rodzica do osobistego 

odebrania dziecka przed powrotem grupy z wyjazdu. 

3. Zasady odpłatności za wyjazd: 

a) opłata za wyjazd w ustalonej kwocie wnoszona jest przez rodzica z góry przed wyjazdem, opłat dokonać można : 

- gotówką podczas zbiórki do wyjazdu, 

- przelewem na konto bankowe,  

- za pośrednictwem strony internetowej www.zajeciajudo.com  (paypal), 

b) w przypadku nie wniesienia opłaty dziecko może zostać niedopuszczone do wyjazdu pomimo prawidłowego zgłoszenia,  

c) w przypadku niepojawienia się dziecka w miejscu i terminie zbiórki do wyjazdu opłata nie podlega zwrotowi chyba, że rodzic 

poinformował organizatora wcześniej i uzyskał jego zgodę, 

d) W przypadku wcześniejszego odebrania dziecka przez rodzica opisanym w punkcie 2j organizator zwraca rodzicowi część opłaty 

do wysokości kosztów, których faktycznie nie poniósł.     
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