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• Výcvik  začína prevzatím klienta inštruktorom pred začatím výcviku a končí odovzdaním 

klienta rodičovi (resp. poverenej osobe) alebo ukončením časovo dohodnutého výcviku po 

vzájomnej dohode inštruktora s klientom. 

• Každý klient, ktorý si objednal výcvik v lyžiarskej škole, si musí byť vedomý toho, že 

inštruktor počas výcviku nemôže zabrániť pádu a za vzniknutý úraz inštruktor ani škola 

nenesie zodpovednosť. 

• Lyžiarska škola má certifikovaných, kvalifikovaných a skúsených inštruktorov, ktorí pred 

začatím každej činnosti dajú klientovi potrebné informácie, aby predišli všetkým 

predvídateľným nebezpečenstvám pri výcviku. 

• V prípade, že počas výcviku dôjde k úrazu, Lyžiarska škola a ani samotný inštruktor nenesú 

zodpovednosť ani následky za vzniknutý úraz. 

• V prípade úrazu počas výcviku Lyžiarska škola nevracia klientovi zaplatené fin. prostriedky 

za objednané a poskytnuté služby. 

• V prípade úrazu pred začiatkom výcviku, klientovi bude vrátená finančná čiastka za 

neuskutočnené služby. 

• Lyžiarska škola požaduje, aby všetci klienti, ktorí sa zúčastnia výcviku lyžovania (alebo 

snowboardu), boli poistení pre prípad vzniku úrazu pri športových aktivitách. 

• Počas celej dĺžky výcviku je klient povinný mať na sebe ochrannú lyžiarsku prilbu. 

• Klient je zodpovedný za správne nastavenie a servis športového výstroja. (napr. nastavenie 

vypínacích síl na lyž. viazaní) 

• Aj napriek tomu, že nováčikom začína výcvik na modrej zjazdovke, prípadne v areáli 

lyžiarskej školy, kde sú riziká pádu minimálne, nemožno ani tu vylúčiť vznik úrazu. 

• Všeobecne platí, že lyžovanie je spojené s veľkou pravdepodobnosťou pádu a následného 

úrazu. Riziko je neodstrániteľné! 

• Účasťou na výcviku v Lyžiarskej škole klient automaticky potvrdzuje, že bol oboznámený 

so Všeobecnými podmienkami Lyžiarskej školy pre lyžiarsky (snowboardovy) výcvik 

a súhlasím s nimi vo všetkých bodoch. 

• V prípade  výcviku  neplnoletej osoby  tak súhlasí jeho zákonitý zástupca. 
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