Obchodní podmínky - Lyžařská škola ZAJDA
Výuka pro veřejnost
Ceník
●
●

Řídí se platným ceníkem pro sezonu 2019/2020. Dostupný zde:
http://www.highland-sport.cz/lyzarska-skola
Cena za výukovou lekci se platí hotově v lyžařském areálu v zázemí lyžařské školy před
začátkem lekce.

Cena zahrnuje
●
●

1 h výuky (výuková hodina = 50 minut) s lyžařským instruktorem
vlekovné na dětském vleku

Cena nezahrnuje
●
●
●

vlekovné na velkém vleku
úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti
lyžařské vybavení

Rezervace výuky:
●
●

telefonickyna čísle 733 188 088
emailemna adresu skola@zajda-lyzuje.cz

Zvláštní ujednání
●
●
●
●
●
●
●
●

Lyžařská škola nenese žádnou odpovědnost za Vaše zdraví nebo za zdraví dítěte
v případě porušení provozního řádu Lyžařské školy nebo Lyžařského areálu Šacberk.
V rámci výuky je povinnost účastníků řídit se Desaterem bezpečnosti chování
na sjezdových tratích.
Během výuky je zákazník povinen mít na hlavě lyžařskou/ snowboardovou helmu.
Vyučujeme děti od 3 let. Po dohodě s instruktorem a absolvování motorického testu je
možné přihlásit i děti mladší.
Lyžařská škola si vyhrazuje právo na změnu instruktora.
Výukový program trvá 50 minut.
Výukové lekce začínají a končí podle časového harmonogramu. V případě Vašeho
zpoždění nemůžeme garantovat celou výukovou hodinu.
Při nedokončené výukové hodině ze strany zákazníka se peníze za výukovou lekci
nevrací.

●

Permanentka na 10 výukových hodin stojí 4.990,- Kč. Zvýhodněná cena je platná pouze
při využití všech 10 lekcí. V případě, že účastník nevyužije všech 10 lekcí z důvodu
úrazu či dlouhodobé nemoci, odečte se mu za využité lekce standardní cena hodinové
výuky (tedy 550,- Kč/ 1 lekci) a zbytek nevyužitých peněz se mu vrátí.
V případě nevyčerpání všech 10 lekcí z jakýchkoliv jiných důvodů než úrazu či
dlouhodobé nemoci se peníze nevrací.

Kontakt
Highland Sport s.r.o., Jihlavská 248, Havlíčkův Brod - místní část Šmolovy, 58001,
www.zajda-lyzuje.cz, email: skola@zajda-lyzuje.cz, tel. 608 024 221

V Havlíčkově Brodě dne 1. září 2019
Martin Kachlíř
jednatel společnosti Highland Sport, s.r.o,
provozovatele Lyžařské školy ZAJDA

