
Všeobecné podmínky lyžařské a 
snowboardové školy Sheepy - chata 

Brněnka Vernířovice 

Obecná pravidla konání aktivit 

1) Pokud budete chtít z nějakého důvodu zrušit naplánovanou lekci, udělejte to telefonicky a to 
nejpozději 1 hodinu před začátkem lekce!!! 

2) Instruktor se s vámi sejde vždy v naplánovaný čas výuky na smluveném místě. 
3) Účastník lekce je povinen mít v pořádku své vybavení. Pokud si nejste jisti, že je vaše 

výbava v pořádku, nechte si vše překontrolovat v odborném servisu. 
4) Instruktor by měl být automaticky informován od doprovázející osoby o případných 

zdravotních problémech dítěte. 
5) Dítě musí vždy předat osoba starší 18ti let. 
6) Dítě musí mít rukavice, helmu, při sněžení brýle a odpovídající oděv. 
7) Pokud se do skupiny nesejdou minimálně 3 účastníci, stanovuje se doba výuky na základě 

vzájemné domluvy a za cenu individuální výuky. 
8) Jízdné na vlecích není v ceně výuky. Jedna lekce = 50 minut. Jeden den = 4 lekce. 
9) Lyžaře či snowboardisty pod vlivem alkoholu neučíme!!! 

Cena a platební podmínky 

1) Aktivity se poskytují za úplatu, kterou je uživatel povinen uhradit před jejich konáním. Částka 
za poskytnuté služby je nevratná! Formu úhrady volí účastník při objednávce aktivity nebo 
na základě dohody s LŠ Sheepy. Dárkový certifikát je platný až plným uhrazením jeho ceny. 

2) Ceny za poskytnutí aktivit jsou určeny ceníkem LŠ Sheepy, uveřejněné na webových 
stránkách LŠ Sheepy. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Pro účastníka je 
vždy závazná cena dohodnutá ve smlouvě o aktivitě. LŠ Sheepy je oprávněna ceník kdykoliv 
změnit, tato změna se však nedotýká již uzavřených smluv. 

Odpovědnost za škodu 

1) LŠ Sheepy odpovídá účastníkům za škody na zdraví či majetku, pokud takovéto škoda byla 
způsobena zástupci LŠ Sheepy úmyslně nebo v důsledku nedbalosti a v souvislosti s 
aktivitou. 

2) LŠ Sheepy neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí 
úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice. 

3) LŠ Sheepy neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které účastníkovi vzniknou v 
důsledku nedodržení postupu či pokynů LŠ Sheepy či jeho instruktorů. 

4) Účastník výuky odpovídá za škodu, kterou způsobí LŠ Sheepy nebo jakékoli třetí osobě v 
souvislosti se svou účastí na aktivitě. 

 

 

V Šumperku dne 1. 1. 2020                                           Mgr. Petr Vavroušek, DiS.  

         Lyžařská a snowboardová škola Sheepy 


