PROVOZNI ŘÁD
LYŽAŘSKÉ ŠKOLY
MIRASKI SCHOOL
BENECKO

oo

4.5. Pro využití vleků ve SKI areálu Benecko je nutné si
zakoupit skipas, který není zahrnut v ceně lekce. S
výběrem vhodného skipasu Vám rádi poradí naši
zaměstnanci lyžařské školy.
oo

4.6. Výuka probíhá za každého počasí.

oo

4.7. Lyžařská škola si vyhrazuje právo na změnu
instruktora.

oo

4.8. Nelze požadovat vrácení peněz za omezení výuky z
důvodu špatných povětrnostních podmínek nebo
omezeného provozu přepravního zařízení.

oo

1. Lyžařská škola
oo

1.1.
1.2.
1.3.
1.3.
1.3.

Otevřeno denně od 9:00 do 17:00 hod.
Nabízí výuku lyžování a snowboarding.
Je určena pro děti i dospělé.
Nabízí skupinovou a individuální výuku.
Výuková hodina trvá 50 minut.

2. Privátní výuka
oo

2.1. Maximální počet osob na privátní lekci jsou 3.

oo

2.2. V případě privátní výuky pro více osob není vhodné
sloučit osoby rozdílného věku nebo rozdílné úrovně.

3. Ceny
oo

3.1. Ceny jsou platné podle aktuálního ceníku na
webových stránkách www.miraskischool.cz

oo

3.2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen
během sezóny.

4. Rezervace a průběh lekcí

4.9. Škola nenese odpovědnost za škody klientů
způsobené třetí osobou nebo škody z nedbalosti.

5. Zdraví a bezpečnost klienta
oo

5.1. Všichni účastníci výuky musí být z důvodů
bezpečnosti označeni speciální vestou, kterou obdrží od
instruktora.
oo

5.2. Děti do 15-ti let jsou povinni mít helmu po celou dobu
výuky.
oo

5.3. Klient, případně jeho zákonný zástupce, odpovídá za
svoji zdravotní způsobilost a užití vhodného oblečení a
vybavení.
oo

5.4. Zákonný zástupce je před výukou povinen nahlásit
možné zdravotní komplikace svého dítěte, které by
mohly mít vliv na výuku.

oo

5.5. Klienti nejsou pojištěni u lyžařské školy, výuka
probíhá na vlastní nebezpečí.

oo

5.6. V případě úrazu nezletilého dítěte je instruktor
oprávněn zprostředkovat lékařské ošetření Horskou či
Záchranou službou ČR.

oo

4.1. Doporučujeme objednat lekci předem.

oo

4.2. Objednávku je možné provést pomocí online
rezervace na www.miraskischool.cz nebo osobně v
provozovně lyžařské školy, případně telefonicky na čísle
+420 725 720 505.

oo

4.3. Není-li dohodnuto jinak, klient se schází s
instruktorem v provozovně lyžařské školy.

oo

4.4. V případě zpožděného příchodu klienta na lekci
(příchod po jejím začátku) nemůže lyžařská škola
garantovat celou výukovou hodinu z důvodu návaznosti
dalších lekcí.

6. Zásady bezpečnosti a chování při výuce
lyžování a snowboardingu
oo

6.1. Klient je povinen dodržovat pravidla FIS upravující
chování lyžařů a snowboardistů na sjezdových tratích a
pravidla lyžařského areálu.
oo

6.2. Při výuce je klient povinen dbát pokynů svého
instruktora.
oo

6.3. Klient vždy zastaví na dohodnutém místě, které určí
instruktor.
oo

6.4. Klient se nesmí vzdálit od svého instruktora bez jeho
vědomí.
oo

6.5. Při jízdě na vleku a lanovce je klient povinen
dodržovat přepravní řád.

oo

6.6. Klient nesmí být pod vlivem alkoholu a jiných
omamných látek.
oo

6.7. Klient musí dodržovat pravidla slušného chování
a respektovat provozní řád SKI areálu Benecko.

oo

6.8. Výuka lyžování a snowboardingu je na vlastní
nebezpečí!

7. GDPR
oo

7.1. Klient zaplacením za výuku lyžařské škole dává
souhlas se zpracováním svých osobních údajů předaných
při registraci za účelem jeho řádné identiﬁkace. Klient
tento souhlas uděluje na dobu neurčitou a nejdéle do
odvolání tohoto souhlasu. Lyžařská škola se zavazuje
zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Lyžařská škola bude předané osobní údaje využívat
výlučně za účelem poskytování služeb klientovi.
Více informací na webových stránkách
www.miraskischool.cz.

8. Závěrečná ustanovení
oo

8.1. Lyžařská škola nenese odpovědnost za škody
klientů způsobené třetí osobou nebo škody z nedbalosti

oo

8.2. Zaplacení kurzovného je bráno jako souhlas klienta
s tímto provozním řádem a obchodními podmínkami.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změny
v tomto dokumentu.
Platnost tohoto provozního řádu a obchodních
podmínekje od 01.12.2021.

www.miraskischool.cz

