
WARUNKI SPRZEDAŻY

Wszystkie lekcje należy opłacić z góry. Osoba, która dokonała rezerwacji oświadcza w momencie 
dokonania opłaty, że zapoznała się z  ogólnymi warunkami sprzedaży i je akceptuje. Warunki 
sprzedaży są następujące:

 Lekcja trwa 55 minut.
 W przypadku prywatnych lekcji z, instruktorem  zarezerwowanym imiennie”, zastrzegamy 

sobie prawo do zmiany instruktora w dowolnym momencie z przyczyn organizacyjnych na 
profesjonalistę, który posiada te same cechy wskazane przez klienta.

 Kursy grupowe nie mogą być zamienione na lekcje prywatne.
 Karnet narciarski i sprzęt nie są wliczone w cenę lekcji.
 Zarówno lekcje prywatne jak i grupowe, odbywają się w każdych warunkach pogodowych. 

W przypadku całkowitego zamknięcia wyciągów narciarskich, pieniądze za 
niewykorzystane lekcje nie podlegają zwrotowi.  Lekcje zostaną odrobione w innym 
terminie.

 Wszystkie kursy grupowe są aktywowane z minimum 5 uczestnikami na poziom 
umiejętności i typ zajęć.

 Zwroty kosztów za kursy grupowe:
o O zwrot można ubiegać się w przypadku kontuzji lub choroby, od następnego dnia 

po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego wydanego przez miejscowego lekarza. 
Stosowane są poniższe stawki:

o 60 euro dziennie za kurs w pełnym wymiarze godzin Full Time
o 45 euro dziennie za kursy 16 godzin- 16 Ore i Pierwszy Śnieg - Prima Neve (16 

godzin).
o 40 euro dziennie za kurs bożonarodzeniowy- Natale
o 30 euro dziennie za kursy dla dorosłych (Adulti), 12 godzin (12 Ore) i Pierwszy 

Śnieg (Prima Neve ,12 godzin).
 Dzień próbny nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku.
 Zwrot kosztów lekcji prywatnych:

o O zwrot można ubiegać się w przypadku kontuzji lub choroby od następnego dnia po
przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego; wydanego przez miejscowego lekarza.

 Wszystkie zwroty przyznane i zatwierdzone przez administrację szkoły zostaną wypłacone 
przelewem bankowym.

REZERWACJE Z WYPRZEDZENIEM I PŁATNOŚCI ONLINE

Kursy grupowe:

 Kursy grupowe zarezerwowane online należy opłacić z góry.
 W przypadku rezygnacji zgłoszonej pisemnie e-mailem co najmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem kursu, zostanie zwrócona pełna kwota (pomniejszona o 10% tytułem opłat 
administracyjnych).

 Pakiety sprzętu i dni próbnych nie podlegają zwrotowi w żadnych okolicznościach.



Lekcje prywatne:

 Prosimy o wpłatę 50% (lub 100%, jeśli rezerwowana jest tylko jedna godzina lub dzień) od 
kwoty zarezerwowanych lekcji prywatnych.

 W przypadku rezygnacji zgłoszonej pisemnie e-mailem co najmniej 3 dni przed 
rozpoczęciem kursu, zostanie zwrócona pełna kwota (pomniejszona o 10% tytułem opłat 
administracyjnych).

 10 % tytułem opłat administracyjnych nie zostanie potrącone, jeśli zostanie wydany voucher
o wartości zarezerwowanych lekcji ,który będzie można wykorzystać  w ciągu roku od daty 
wydania.

ANULACJE Z POWODU OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z 
COVID-19

 Anulacja musi zostać przesłana e-mailem  z możliwie jak największym wyprzedzeniem.
 Zwroty kosztów są   możliwe w przypadku zamknięcia granic państw, prowincji lub 

regionów, oraz w wypadku  przedłożenia zaświadczenia o obowiązkowej izolacji w 
domu ,wydanego przez właściwe władze sanitarne.

 Opłaty za kursy i prywatne lekcje zostaną w pełni zwrócone z potrąceniem 10% tytułem 
opłat administracyjnych.

 Wszystkie zwroty przyznane i zatwierdzone przez administrację szkoły zostaną wypłacone 
przelewem bankowym.

 10 % tytułem opłat administracyjnych nie zostanie potrącone jeśli zostanie wydany voucher 
o  wartości zarezerwowanych lekcji ,możliwy do wykorzystania w ciągu roku od daty 
wydania.
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