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Termeni și Condiții

Alpin Ski Academy - este Școala de Schi cu sediul la Hotel Alpin, Poiana Brasov. Serviciile sunt operate
prin Schi Postavaru Srl, folosind instructori de schi atestati.

Instructorul va alege locul de intalnire / partia în funcție de experiența participanților pentru siguranța
acestora, iar pe durata lectiei, instructorul va adapta metoda de predare, viteza, traseul

Achizitionand servicii si participand la lecțiile de schi oferite de Alpin Ski Academy, sunteți de acord cu
termenii și condițiile detaliate mai jos:

Participantii la lecțiile de schi au o stare de sanatate buna, și nu au contraindicatii referitoare la
mișcare in aer liber, aer rece, altitudine, etc. În cazul în care este nevoie, participantul adult, sau
tutorele copilului va furniza instructorul toate informațiile necesare pentru situațiile critice.

Participantii vor avea echipament adecvat sezonului rece;

Copii pana la 18 ani sunt obligați să poarte cască de protectie pe partie si pe durata desfășurării
lecțiilor de schi / snowboard.

Lecțiile programate încep la ora stabilita pe partie, participantii la lecții fiind deja echipati. Pentru
participantii care nu au echipament, centrul nostru de inchirieri Ski din incinta Hotelului Alpin,
Poiana Brasov inchiriaza echipament de schi/snowboard pentru toate varstele / inaltimile.

Preţul lecţiei include serviciile de instructor schi / snowboard pe durata şedinţei.

Preţul cartelei de transport pe cablu pentru instructor este inclus în preţul afişat. Participantii NU
sunt nevoiţi să plătească suplimentar instructorului pentru cartela de transport pe cablu.

Participantii intermediari si avansati vor avea nevoie de cartela de transport pe cablu pe care si-o
vor achizitiona singuri, costul cartelei nefiind inclus în prețul lectiei de schi; participantii de nivel
zero (prima zi pe schiuri) nu au nevoie de cartela transport cablu pentru primele lecții, aceștia vor
urca pe jos pe marginea partiei.

Prețul oferit pentru lecțiile la grup este valabil pentru un minim de 3 participanți la fiecare lecție,
pentru același nivel / vârstă; În cazul în care nu se formează grupul, se va aplica tariful pentru lecții
individuale.

Părinţii/tutorii vor preda şi vor prelua la timp copii la începutul şi sfârşitul lecţiei de la punctul
stabilit de comun acord cu instructorul, pentru a nu afecta programările anterioare/următoare ale
instructorului.

Alpin Ski Academy - Schi POstavaru Srl, este membră fondatoare a Organizației Patronale a
Școlilor de Schi, Snowboard și Sporturi de alunecare pe zăpadă cu scop comercial - Poiana
Brasov. și urmează îndeaproape criteriile de siguranță și calitate cât şi metodica de predare agreate de
membrii asociației.

Instructorii de schi și snowboard din cadrul Alpin Ski Academy participa saptamanal la pregătire și verificare
a aptitudinilor pentru a putea oferi o experienţă plăcută eleviilor.
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