
Salutare,

Ne bucurăm că ești interesat de serviciile oferite în cadrul școlii de schi SKILLS și că ai
accesat oferta noastră. Monitorii noștri sunt oameni pasionați care posedă o dorință
puternică de îmbunătățire și de asemenea doresc să creeze un climat propice unei
experiențe perfecte la schi pentru copii. Te rugăm să citești cu atenție cele mai
importante prevederi pe care ți le-am enumerat aici pentru a putea exploata
interacțiunea cu noi la potențialul maxim.

În cadrul cursului nostru de schi poți opta pentru două variante:

1. Cursul de schi cu 10 ședințe
2. Cursul de schi cu 30 de ședințe

Dacă optezi pentru cursul de schi cu 10 ședințe vei dori să știi că:
-ședințele care compun cursul trebuie epuizate în termen 4 săptămâni de la prima
ședință la care se participă, în caz contrar ședințele neutilizate se pierd

Dacă optezi pentru cursul de schi cu 30 de ședințe vei dori să știi că:
-ședințele care compun cursul poti fi epuizate oricând până la data de 17 martie
2019

Indiferent de pachetul ales trebui să știi că:

-poți înscrie copilul tău la acest curs în orice moment, atât înainte de sezon cât și în
timpul sezonului de schi

- în situația în care sezonul de schi a debutat deja și cursul SKILLS a început, e
necesară o analiză individuală pentru a stabili nivelul de experiență la schi al
copilului înainte de a-l putea atașa grupului

-în cazul în care copilul tău este la început de drum și sezonul de schi a debutat deja,
te rugăm să ne contactezi (la pagina contact) în vederea stabilirii unei ședințe private
în care un monitor se va ocupa exclusiv de copil pentru a-l aduce la un nivel adecvat
care să-i permită să participe în cel mai scurt timp la ședințele de grup (curs)

-copilul trebuie să aibă împlinită vârsta de 4 ani pentru a putea participa la cursul de
schi

-ședințele durează aproximativ 3 ore, la care se adaugă timpul necesar echipării și
transportului de la punctul de plecare la pârtie și înapoi

-ședințele au loc zilnic în timpul săptămânii, după masa (de la ora 16)



-poți opta pentru zilele în care dorești să-ți trimiți copilul la schi, acestea putându-se
schimba oricând dacă programul tău o cere fără a pierde ședința respectivă ca în
cazul unui program fix

-în situații excepționale, ședințele au loc la finalul săptămânii (sâmbătă/duminică)

-ședințele se țin dacă există minim 4 copii prezenți

-vom forma grupe adecvate cu maxim 10 copii/monitor, exceptând grupa de inițiere
unde vor fi prezenți în permanență doi monitori, atât timp cât nivelul grupei impune
acest lucru

-ședința se consideră epuizată de abia la momentul sosirii la pârtie, atât timp cât cel
puțin unul din copii participă efectiv la conținutul ședinței

Echipament

Dacă te interesează să închiriezi un echipament compus din clăpari, schiuri, bețe
pentru copilul participant la curs ai la dispoziție următoarele variante:

1. Echipament achitat per ședință la costul de 15 lei/ședință
2. Echipament achitat per sezon la costul de 300lei/sezon

Echipamentul închiriat pe sezon poate fi utilizat și în afara orelor de curs cu condiția
returnării acestuia după ultima ședință din sezon într-o stare bună, bineînțeles cu
urmele ocazionate de o utilizare normală, fără a fi deteriorat. Echipamentul închiriat
pe ședință se returnează la finalul ședinței.

Tariful pentru sezonul de schi 2018/2019 este:

1. Cursul de 10 ședințe: 680lei
2. Cursul de 30 ședințe: 1600lei

În situația în care beneficiarul înscrie două persoane, frate-soră, la oricare din cursuri
acesta va beneficia de următorul tarif:

1. Cursul de 10 ședințe pentru frați: 1180 lei (în loc de 1360 lei)
2. Cursul de 30 de ședințe: 2900 lei (în loc de 3200 lei)

Plata se poate face în rate conform termenilor și condițiilor din contract.
Tarifele indicate conțin transportul de la punctul de plecare la pârtie și înapoi.
Tariful nu conține transportul pe cablu al copiilor, dar conține transportul
monitorilor.



Locul de desfășurare

Ședințele au loc la Șuior, Maramureș pe toată durata sezonului atât timp cât
condițiile meteo permit practicarea schiului. Dacă pârtiile de la Șuior nu sunt
practicabile, ședințele au loc la Cavnic sau la Izvoare.


