ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH
ZAPRASZA DO WSPÓLNEGO WYJAZDU NA NARTY
Wyjazd na narty do stacji narciarskiej CIEŃKÓW w Wiśle Malince
 Koszt 100 zł (obejmuje karnet na stok uprawniający do nieograniczonej liczby zjazdów przez 4 godziny, przejazd w
obie strony i ubezpieczenie)


Wyjazd autokarem spod szkoły o godzinie 7.00 (zbiórka o 6.45)



Narty ok. 9-14



Posiłki we własnym zakresie (suchy prowiant lub posiłek w restauracji na stoku)



Powrót ok. godziny 16.00-17.00
Wymagania:


Narty lub snowboard

(na miejscu jest możliwość wypożyczenia
sprzętu co wiąże się z dodatkową opłatą we
własnym zakresie)


Obowiązkowy Kask


Odpowiedni strój uwzględniający
pogodę


Dodatkowe kieszonkowe na posiłek

ZGODA
Zgadzam się na wyjazd na narty, organizowany przez Zespół Szkół Sportowych, do Wisły w dniu 18 stycznia 2018 r. mojego dziecka
Imię i nazwisko……………………………………………………….……………………………….…………………………..………………….
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………..
Pesel……………………………………….
telefon rodzica………………………………….telefon uczestnika…………………..……….……..
Oświadczam, że moje dziecko jeździ na nartach co najmniej w stopniu średnim, oraz że nie ma medycznych przeciwskazań do udziału
mojego dziecka w tej imprezie.
Zobowiązuję się do wpłaty należności za wycieczkę najpóźniej do dnia 12 stycznia 2018r.
W przypadku ewentualnej losowej rezygnacji z wyjazdu, koszt autokaru i ubezpieczenia nie podlega zwrotowi.
Równocześnie zezwalam na indywidualną jazdę na stoku, biorę odpowiedzialność za sprawdzenie i przygotowanie sprzętu narciarskiego
oraz przestrzeganie regulaminu wycieczki.
Zgadzam się/nie zgadzam, aby w przypadku jakiegokolwiek wypadku na stoku, udzielić dziecku pomocy przez
wyspecjalizowane służby medyczne oraz na podjęcie leczenia w szpitalu.
Zobowiązuję się również w takim przypadku do jak najszybszego przyjazdu w celu dalszej opieki nad dzieckiem.
-------------------------------------------------------------------czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)
W związku z ograniczoną ilością miejsc, o uczestnictwie w wycieczce decyduje kolejność zgłoszeń. (oddania zgody i wpłacenia należności)

HARMONOGRAM WYCIECZKI
Wyjazd na narty do stacji narciarskiej Cienków w Wiśle Malince
Koszt 100 zł (obejmuje karnet na stok uprawniający do nieograniczonej liczby zjazdów przez 4 godziny, przejazd w obie strony i
ubezpieczenie)





Wyjazd autokarem spod szkoły o godzinie 7.00 (zbiórka o 6.45)
Narty ok. 9-14
Posiłki we własnym zakresie (suchy prowiant lub posiłek w restauracji na stoku)
Powrót ok. godziny 16.00-17.00

Wymagania:





Narty lub snowboard
Obowiązkowy Kask
Odpowiedni strój uwzględniający pogodę
Dodatkowe kieszonkowe na posiłek

Godzina powrotu jest orientacyjna i zależy od wielu czynników niezależnych od organizatora.

REGULAMIN WYCIECZKI NA NARTY
1.W trakcie wycieczki na narty: - uczestnik jest zobowiązany do posłuszeństwa wobec opiekunów, wykazuje się nienaganną kulturalną
postawą wobec opiekunów i uczestników wycieczki .
2.W trakcie przebywania na stoku narciarskim uczestnik zostaje pod kontrolą opiekuna. 3.Doskonalenie jazdy na nartach/snowboardzie
odbywa się w określonych pod względem umiejętności narciarskich grupach, w określonym czasie.
4. Po ustalonym przez opiekuna czasie przeznaczonym na jazdę, uczestnicy samodzielnie doskonalą swoje umiejętności .
5. Po określonym przez opiekuna czasie i miejscu, uczestnicy stawiają się punktualnie na zbiórce. 6.Każdy uczestnik wycieczki jest
odpowiedzialny za swój sprzęt .
7.Narciarz/snowboardzista zobowiązany jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego .
8. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboard na zorganizowanym terenie narciarskim obowiązane są do zachowania należytej
staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:






zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;
stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim;
zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i
natężenia ruchu;
użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej
aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
bezzwłocznego informowania opiekunów/ ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku oraz o innych zdarzeniach
nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

