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Regulamin strefy dla początkujących  
szkółki narciarskiej „CHILDREN’S SKI PARK” 

 
Szkółkę narciarską prowadzi spółka MELIDA a.s., Špindlerův Mlýn 281, CZ 543 51, 
tel.: +420 499 467 101, www.skiareal.cz.  
 
• Strefa dla początkujących czynna jest codziennie od godz. 8.30 do 16.00. 
• Strefa dla początkujących przeznaczona jest przede wszystkim do nauki jazdy na nartach i 

snowboardzie, realizowanej przez szkółkę narciarską SKOL MAX i ma ograniczoną powierzchnię. 
 

Wstęp 
• Strefa dla początkujących przeznaczona jest w pierwszej kolejności dla dzieci poniżej 12. roku 

życia. Wyjątkowo w ramach zajęć dozwolony jest wstęp dorosłym początkującym, ale tylko 
wówczas, gdy na terenie parku jest wystarczająca ilość miejsca.  

• W razie nauki prowadzonej równolegle dla początkujących dzieci i dorosłych park zostaje 
przedzielony i część „dziecięca” i „dorosła” zostają oddzielone.   

• Wstęp do strefy dla początkujących mają każdorazowo osoby uczestniczące w zajęciach szkółki 
narciarskiej. Z powodu ograniczonej przestrzeni strefy dla początkujących, bezpieczeństwa na jej 
terenie i zagwarantowania jakości prowadzonych zajęć strefa nie jest ogólnie dostępna, dotyczy 
to także rodziców dziecka uczestniczącego w zajęciach.  

• Wstęp dozwolony jest tylko z nartami i snowboardem. Zabrania się wchodzenia z sankami 
drewnianymi lub plastikowymi. 

• Dzieci muszą mieć podczas zajęć kask, w przeciwnym razie nie zostaną wpuszczone na teren 
strefy dla początkujących. Kask można wypożyczyć w wypożyczalni SpindlMotion.  
 

Funkcjonowanie strefy i przebieg zajęć 
• Funkcjonowanie strefy dla początkujących kierowane jest przez uprawnioną do tego osobę 

(pracownika ośrodka sportów zimowych Skiareál Špindlerův Mlýn) lub przez instruktora 
prowadzącego zajęcia. Uprawniona osoba lub instruktor ma prawo wyproszenia ze strefy dla 
początkujących osoby naruszającej regulamin lub zagrażającej bezpieczeństwu.  

• Spotkanie przed szkółką narciarską odbywa się zawsze 5-10 minut przed rozpoczęciem zajęć. 
Jeżeli klient spóźni się na zajęcia (przyjdzie po ich rozpoczęciu), szkoła narciarska nie może 
zagwarantować, że zajęcia odbędą się w całości, ponieważ po zajęciach mogą być już ustalone 
kolejne zajęcia itp.  

• Osoba uczestnicząca w zajęciach musi przestrzegać zaleceń obsługi i instruktorów szkółki 
narciarskiej, nie zagrażać bezpieczeństwu pozostałych oraz utrzymywać porządek. W razie 
powtórnego i poważnego naruszenia regulaminu lub zasad bezpieczeństwa obsługa lub 
instruktor mają prawo wyprosić daną osobę, dla której tym samym zajęcia się kończą bez prawa 
do odszkodowania.  

• Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za niepełnoletniego klienta w sytuacji, gdy nie stosuje 
się on do jego poleceń i uwag. 

• Opłaty za wyciągi narciarskie i taśmy narciarskie zlokalizowane na terenie dziecięcych szkółek 
narciarskich są ujęte w cenie zajęć. W celu skorzystania z kolei linowych i wyciągów na zewnątrz 
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szkółek narciarskich na terenie ośrodka sportów zimowych Skiareál Špindlerův Mlýn należy 
zakupić karnet zgodnie z cennikiem ośrodka. O konieczności zakupienia karnetu klient zostanie 
poinformowany przez instruktora. 

• Zajęcia prowadzone są przy każdej pogodzie. 
• Szkoła narciarska zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora. 
 
Zdrowie i bezpieczeństwo klienta 
Możliwe ryzyka 
Aktywność sportowa może spowodować uszczerbek fizyczny lub psychiczny, odniesienie obrażeń wraz 
z trwałymi następstwami lub śmierć. Jakikolwiek typ obrażeń może być spowodowany nie tylko z własnej 
winy, ale także w wyniku zachowania, zaniechania lub zaniedbania innych osób. 
Przez aktywność sportową rozumie się przygotowanie do zajęć, udział w zajęciach i zajęcia jako takie: 
z narciarstwa zjazdowego, biegowego, telemarkowego i free-style, snowboardingu, jazdę koleją linową, 
wyciągiem czy innym urządzeniem przewozowym. 
O możliwości powstania uszczerbku fizycznego lub psychicznego zostałem poinformowany/a, co 
potwierdzam kupując zajęcia. 

• W razie zakupienia zajęć dla dziecka rodzic niepełnoletniego dziecka lub inna odpowiedzialna za 
nie osoba powinna zgłosić przed rozpoczęciem zajęć stan zdrowia dziecka, możliwe komplikacje 
itp. Informacje te powinna wpisać w formularzu rejestracyjnym dot. zajęć dziecięcych, 
stwierdzając prawidłowość swoim podpisem. MELIDA a.s. zastrzega sobie prawo po własnej 
ocenie sytuacji do nieprzyjęcia na zajęcia dziecka cierpiącego na dolegliwości zdrowotne. 

• Dzieci muszą mieć podczas zajęć kask. Można go wypożyczyć w wypożyczalni SpindlMotion.  
• Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za niepełnoletniego klienta w sytuacji, gdy nie stosuje 

się on do jego poleceń i uwag lub nie ma odpowiedniego sprzętu i wyposażenia 
narciarskiego/snowboardowego, fachowo ustawionych wiązań itp. 

• Klienci mają obowiązek zgłoszenia jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu powstałego podczas 
zajęć od razu po ich zakończeniu, w przeciwnym razie uszczerbek nie zostanie uznany. 

• Klienci nie są ubezpieczeni w szkółe narciarskiej SKOL MAX ani w spółce MELIDA a.s., zajęcia 
prowadzone są na własne ryzyko. Szkóła narciarska zaleca swoim klientom posiadanie 
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 

• Klient zezwala pracownikom Melida a.s. (szkoły narciarskiej SKOL MAX), by zapewnili 
udzielenie pomocy lekarskiej jego dziecku przez górskie pogotowie ratunkowe Horská Služba 
i/lub transport do Medical Centrum w Szpindlerowym Młynie / najbliższego szpitala, jeżeli 
osoba ta uzna, że pomoc lekarska jest niezbędna lub prawdopodobne jest, że fachowa pomoc 
będzie potrzebna. Klient jest świadomy tego, że wynik leczenia lub badania nie daje gwarancji.  
Klient Wyraża zgodę na to, że w przypadku późniejszego transportu do innej placówki służby 
zdrowia, Melida a.s. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ten transport.  
Klient Wyraża zgodę na to, że pokryję wszystkie koszty związane z opieką lekarską i transportem 
i że nie będę rościł sobie prawa do odszkodowania w stosunku do spółki Melida a.s. 

• Klient powinien przestrzegać zasad FIS dot. zachowania narciarzy i snowboardzistów oraz zasad 
ośrodka sportów zimowych. 

• Szkóła narciarska SKOL MAX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdrowie klientów. 
 

Postanowienia ogólne 
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• Każdy klient, wchodząc na teren strefy dla początkujących, wyraża akceptację regulaminu i ma 
obowiązek przestrzegania go.  

• W całej strefie dla początkujących osobom przebywającym na jej terenie zabrania się 
prowadzenia działalności gospodarczej i innej zarobkowej bez względu na to, czy taka osoba ma 
uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej czy nie oraz bez względu na to, czy 
działalność taka ma charakter ciągły, okazyjny lub jednorazowy. Za taką osobę uważa się także 
pracownika wykonującego swoją działalność na rzecz osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej 
działalność gospodarczą lub inną zarobkową, ewentualnie osobę, która wykonuje swoją 
działalność na rzecz takiej osoby fizycznej lub prawnej na podstawie innej podstawy prawnej 
odpłatnie lub także nieodpłatnie. Osoba naruszająca ten zapis może zostać wyproszona z terenu 
strefy dla początkujących.  

• Klienci uczestniczący w zajęciach na terenie strefy dla początkujących wyrażają zgodę na 
nieodpłatne sporządzenie zdjęć obrazowych lub zapisów obrazowo-dźwiękowych oraz ich 
opublikowanie w celu promowania swojej działalności, wyłącznie na swoich stronach 
internetowych i facebookowych oraz w drukowanych materiałach informacyjnych (np. foldery, 
ulotki) wydawanych przez prowadzącego szkółkę narciarską w celach promowania własnej 
działalności i dystrybuowanych do osób trzecich.  

• Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.12.2018 r. i obowiązuje do odwołania. 
• Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronach internetowych www.skolmax.cz oraz w 

biurach szkoły narciarskiej. 
• Warunki rezygnacji opisane są w Regulaminie szkoły narciarskiej SkolMax na www.skolmax.cz.  
 
Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych  
• Zakres przetwarzanych danych osobowych jest minimalizowany w zakresie niezbędnym dla 

ewidencji i identyfikacji zamawiającego.  
Wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przetwarzania danych osobowych są dostępne w 
Zasadach przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej www.tmr.sk. 
• Klienci uczestniczący w zajęciach na terenie strefy dla początkujących wyrażają zgodę na 

nieodpłatne sporządzenie zdjęć obrazowych lub zapisów obrazowo-dźwiękowych oraz ich 
opublikowanie w celu promowania swojej działalności, wyłącznie na swoich stronach 
internetowych i facebookowych oraz w drukowanych materiałach informacyjnych (np. foldery, 
ulotki) wydawanych przez prowadzącego szkółkę narciarską w celach promowania własnej 
działalności i dystrybuowanych do osób trzecich.  

 
 
                                                                                                              Špindleruv Mlýn, dnia 30.11.2018. 
MELIDA, a.s. 
Martin Knot, kierownik szkoły narciarskiej  
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