
POGOJI POSLOVANJA ŠOLE SMUČANJA GAČE 
in 

SMUČARSKEGA DRUŠTVA GAČE

1. Skupinski tečaji se izvajajo, če so v posamezni skupini najmanj trije (3)   
 odrasli ali štirje (4) otroci.

2. Najnižja starost tečajnikov za skupinske programe je napolnjena 4 leta.   
 Izjema so samo tečaji za vrtce, ki veljajo tudi za otroke, ki imajo 3 leta.

3. Organizator, vseh smučarskih tečajev je turistična agencija ali Smučarsko   
 društvo Gače, izvajalec smučarskega tečaja pa je Šola snežnih športov Gače  
 in/ali Smučarsko društvo Gače.

4. V primeru manjšega števila tečajnikov, šola lahko prilagodi program številu  
 tečajnikov.

5. Naknadno priključevanje tečajnikov v skupinske tečaje je možno samo v   
 nadaljevalne programe.

6. Največje število tečajnikov v skupini je:
 - Začetne skupine deset (10) tečajnikov
 - Ostale skupine dvanajst (12) tečajnikov

7. Skupinski tečaji in individualni programi se začnejo na polno uro (npr; 9.00,  
 10.00 in tako dalje) in končajo na zbornem mestu pred brunarico šole.

8. Tečajniki morajo biti na zbornem mestu šole 5 minut pred začetkom    
 programa.

9. Skupina tečajnike na zbornem mestu čaka samo prvi dan (največ 10 minut).

10. Skupinski tečaji in individualne ure, se končajo na zbornem mestu šole,
 5 minut pred polno uro končanja programa.

11. Vsi tečajniki, ki samostojno uporabljajo žičniške naprav, potrebujejo    
 smučarsko vozovnico, ne glede na starost.

12. Storitve morajo biti plačane pred začetkom programov. Učitelju je na    
 zbornem mestu, pred začetkom programa potrebno predati vstopni kupon.

13. Storitve šole smučanja, morajo biti odpovedane 24 ur pred rezerviranim   
 terminom. Kasnejša odpoved se ne upošteva pri vračilu plačila. Vračilo   
 plačila zaradi skrajšanja programa, je možno samo v primeru poškodbe ali  
 bolezni (zdravniško potrdilo).

14. Odpoved tečajev s strani organizatorja zaradi slabega vremena ni vzrok   
 vrnitve plačila – zunanji naravni dejavnik.

15. Odgovornost Šole snežnih športov Gače in Smučarskega društva Gače za  
 morebitne poškodbe ali drugo škodo udeležencev ali drugih oseb je    
 izključena v največjem zakonsko dopustnem obsegu. Priporočamo, da si   
 udeleženci uredijo nezgodno zavarovanje za čas udeležbe na tečaju.

16. Najem smučarske opreme ni vključen v ceno. Tečajniki morajo imeti svojo  
 ustrezno opremo (smuči, smučarski čevlji, smučarske palice in čelada) in   
 ustrezna oblačila ter smučarsko karto. Najem smučarske opreme je možen  
 ob vnaprejšnjem dogovoru in doplačilu.

17. Spremembe v primeru neugodnih vremenskih razmer ali premajhnega   
 števila prijav:
 - V primeru pomanjkanja snega ali drugih razlogov zaradi katerih    
  smučišče v Smučarskem centru Gače ne bi poslovalo, se tečaj izvede na  
  naslednji način:
 - Za vsaka začeta 2 dni tečaja na Gačah, ki nista izvedena, se izvede 1 dan  
  tečaja na drugem slovenskem smučišču po izbiri organizatorja (npr. 5   
  dni na Gačah = 3 dni drugje, 4 dni na Gačah = 2 dni drugje, 2 dni na   
  Gačah = 1 dan drugje);
 - V primeru, da se izvede vsaj 80% posameznega tečaja, je za neizvedeni  
  del tečaja vsak tečajnik upravičen do 1 individualne ure v Šoli snežnih   
  športov Gače in Smučarskem društvu Gače (predhodne rezervacije so   
  obvezne) in ni upravičen do vračila plačanega zneska;
 - V primeru, da izvedba tečaja na drugem slovenskem smučišču ni    
  mogoča, bo organizator vrnil sorazmeren del vašega plačila glede na   
  izvedeni del tečaja.

18. V primeru, da je prijavljenih manj kot 40 tečajnikov za posamezni termin si  
 organizator pridržuje pravico odpovedi takšnega termina. V primeru    
 odpovedi, bo organizator vrnil celotno vaše plačilo.
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