Provozní řád začátečnické zóny
DĚTSKÉHO LYŽAŘSKÉHO PARKU
Provozovatelem lyžařské školky je MELIDA a.s., Špindlerův Mlýn 281, CZ 543 51,
tel.: +420 499 467 101, www.skiareal.cz.
•
•

Začátečnická zóna je otevřena denně, od 8:30 do 16:00 hod
Začátečnická zóna je určena především výuce lyžování a snowboardingu zajišťované lyžařskou
školou SKOL MAX a je kapacitně omezená.

Vstup
Začátečnická zóna je určena primárně pro děti mladší 12 let. Výjimečně je v rámci výuky možný
vstup dospělým začátečníkům, ale jen tehdy, když to kapacita parku dovoluje.
• V případě souběžné výuky dětí a dospělých začátečníků dojde k přehrazení parku a tím
k oddělení „dětské“ a „dospělé“ části.
• Vstup do Začátečnické zóny je vždy umožněn osobám účastnícím se výuky lyžařské školy. Vstup
veřejnosti z důvodu kapacity Začátečnické zóny, bezpečnosti jejího provozu a zajištění kvality
probíhající výuky umožněn není, a to ani tehdy, když se jedná o rodiče dítěte, které se účastní
výuky.
• Vstup je povolen pouze s lyžemi nebo snowboardem. Je zakázán vstup se sáňkami nebo boby.
• Děti musí mít při výuce přilbu, jinak jim nebude vstup do Začátečnické zóny umožněn. Zapůjčení
přilby je možné v půjčovně SpindlMotion.
•

Provoz a průběh výuky
• Provoz začátečnické zóny je řízen pověřenou osobou (zaměstnancem Skiareálu Špindlerův Mlýn)
nebo samotným instruktorem, vedoucím výuku. Pověřená osoba nebo instruktor má právo
vyzvat osoby porušující provozní řád či ohrožující bezpečnost k opuštění Začátečnické zóny.
• Sraz před lyžařskou školkou je 5 - 10 minut před začátkem výuky. V případě zpožděného příchodu
klienta na lekci (příchod po jejím začátku) nemůže lyžařská školka garantovat celou výukovou
hodinu, z důvodu návaznosti dalších lekcí apod.
• Osoba, která se účastní výuky má povinnost dodržovat pokyny obsluhy a instruktorů lyžařské
školky, neohrožovat bezpečnost ostatních a udržovat pořádek. V případě opakovaného a
závažného porušení provozního řádu či pravidel bezpečnosti má obsluha nebo instruktor právo
vykázat tuto osobu, pro kterou tímto výuka končí bez možnosti náhrady.
• Instruktor nezodpovídá za nezletilého klienta v případě, že nerespektuje jeho pokyny a
upozornění.
• Lyžařské vleky a pojízdné koberce umístěné v prostorách dětských lyžařských školek jsou v ceně
výuky. Pro využití lanovek a vleků vně lyžařských školek ve Skiareálu Špindlerův Mlýn je nutné
zakoupit si permanentku dle ceníku areálu. O nutnosti zakoupit si skipas klienta informuje
instruktor.
• Výuka probíhá za každého počasí.
• Lyžařská školka si vyhrazuje právo na změnu instruktora.
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Zdraví a bezpečnost klienta
Informace o možných rizicích sportovních aktivitách na sněhu:
Sportovní aktivity mohou způsobit fyzickou či psychickou újmu, zranění včetně těch s trvalými
následky nebo smrt. Jakýkoliv typ poranění může být způsobem nejen vlastní osobou, ale také
chováním, opomenutím nebo zanedbání ze strany jiných účastníků.
Sportovními aktivitami se rozumí příprava na výuku, účast ve výuce a samotná výuka:
alpského, běžeckého, telemarkového a free-style lyžování, snowboardingu, jízda na lanovce, vleku
či jiném přepravním zařízení.
• V případě zakoupení výuky pro dítě je rodič nezletilého dítěte či jiná jeho odpovědná osoba, před
výukou povinna nahlásit zdravotní stav dítěte, možné komplikace apod. Tyto informace je
povinna uvést v registračním formuláři pro dětskou výuku spolu s osobními údaji a kontaktním
telefonním číslem a adresou a jejich správnost stvrdit svým podpisem. MELIDA, a.s. si vyhrazuje
právo dítě trpící zdravotními potížemi po vlastním zvážení k výuce nepřijmout.
• Děti musí mít při výuce přilbu, její zapůjčení je možné v půjčovně SpindlMotion.
• Instruktor nezodpovídá za nezletilého klienta v případě, že nerespektuje jeho pokyny
a upozornění, popř. nemá vhodnou lyžařskou/snowboardovou výzbroj a výstroj, odborně
seřízené vázání apod.
• Klienti jsou povinni nahlásit jakoukoliv zdravotní újmu vzniklou během výukové lekce ihned po
jejím skončení, jinak nebude újma akceptována.
• Klienti nejsou pojištěni u lyžařské školy ani u společnosti MELIDA a.s., výuka probíhá na vlastní
nebezpečí. Lyžařská školka doporučuje svým klientům sjednat si úrazové pojištění.
• Zakoupením lekce klient souhlasí se zajištěním lékařského ošetření jeho dítěti Horskou Službou a
/ nebo převoz do Medical Centra ve Špindlerově Mlýně / nejbližší nemocnice, pokud je odborné
lékařské ošetření podle názoru zaměstnance Melida, a.s. potřeba. Klient si je vědom toho, že
výsledek léčby nebo vyšetření je bez záruky a v případě následného transportu do jiného
zdravotnického zařízení, nenese Melida, a.s. žádnou další odpovědnost za tento transport. Klient
je povinen uhradit veškeré náklady spojené s lékařskou péči a transportem a nebude uplatňovat
nárok na odškodnění vůči společnosti Melida a.s.
• Klient je povinen dodržovat pravidla FIS pro chování lyžařů a snowboardistů a pravidla lyžařského
areálu.
• Lyžařská škola SKOL MAX nenese žádnou zodpovědnost za zdraví klientů.
Závěrečná ustanovení
Každý klient vstupem do Začátečnické zóny souhlasí s provozním řádem a je povinen jej
dodržovat.
• V celém areálu Začátečnické zóny je zakázáno osobám v něm se zdržujícím provozování
podnikatelských a jiných výdělečných aktivit bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k
podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý
nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji
činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou
aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu
na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení
může být ze Začátečnické zóny vykázána.
•
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Klienti účastnící se výuky v Začátečnické zóně berou na vědomí bezodplatné vyhotovováni
obrazových snímků či obrazově-zvukových záznamů a jejich zveřejňování za účelem propagace
své činnosti, a to výhradně na jeho webových nebo facebookových stránkách a či v
tištěných informačních materiálech (např. brožury, letáky) vydávaných správcem jakožto
provozovatelem k účelu propagace provozovatele a distribuovaných vůči třetím osobám. Více
informací v informační povinnosti na www.tmr.sk.
Provozní řád nabývá účinnosti dne 1.12.2018 a platí do odvolání.
Aktuální znění provozního řádu je k dispozici na webových stránkách www.skolmax.cz a
v kancelářích lyžařské školy.
Storno podmínky jsou uvedené v Provozním řádu lyžařské školy SkolMax a na www.skolmax.cz

MELIDA, a.s.
Martin Knot, vedoucí lyžařské školy
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Ve Špindlerově Mlýně dne 30.11.2018

