Huishoudelijkreglement Skibaan De Dousberg
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Houdt uzelf aan de 10 F.I.S.-pisteregels.
Aanwijzingen van personeelsleden dienen te worden nageleefd.
De skibaan is niet aansprakelijk voor letsel en eventueel andere schade veroorzaakt tijdens het
gebruik van de skibaan.
Restitutie van het lesgeld is enkel mogelijk indien u tijdens de lessen geblesseerd bent geraakt,
waardoor u de lessen niet meer kunt volgen.
Onze medewerkers kunnen skiërs/snowboarders van de baan halen indien wij van mening zijn dat zij
een gevaar zijn voor zichzelf of voor de mede skiërs/snowboarders.
M.u.v. personeel van Skibaan Dousberg is het eenieder verboden, zonder expliciete toestemming,
de kunstbaan te betreden zonder skimateriaal.
Het is niet toegestaan aan derden om op enigerlei wijze skiles te geven op de skibaan.
Tijdens lessen/evenementen kunnen foto’s gemaakt worden die gebruikt kunnen worden voor social
media. Indien men hier geen toestemming voor geeft, dient men dit aan het begin van de cursus
kenbaar te maken aan de balie.
Bij inschrijving op de open dag krijgt u 10% korting op het inschrijfgeld. Voorwaarde is dat u gelijk
met de lessen start (aan het begin van het seizoen). Bij eigen keuze om later te starten, geldt de
korting niet. Uitzondering hierop is dat als het Skibaan De Dousberg niet lukt om een lesgroep
samen te stellen, waardoor de start uitgesteld moet worden. Dit wordt altijd in overleg met u
afgesproken.
Het cursusgeld dient u, in één keer, contant te voldoen bij de eerste les.
Bij het niet kunnen volgen van een les, wordt dit omgezet in 1 uur vrij skiën of boarden. Dit is niet
persoonsgebonden en dus overdraagbaar, echter dient u dit wel in hetzelfde cursusjaar op te nemen.
Indien een privéles niet kan doorgaan dient u dit 24 uur van tevoren telefonisch, dan wel via email
door te geven. Bij later afmelden zal de les in rekening gebracht worden.
Vóór het volgen van een les dient u zich bij de balie aan te melden. Dit is noodzakelijk zodat Skibaan
De Dousberg kan bijhouden welke lessen gevolgd zijn en welke rechten eventueel nog overblijven
voor het vrij skiën of boarden.
Voorkeuren voor de groepsindeling geeft geen garantie dat dit ook gehonoreerd wordt. De
groepsindeling wordt bepaald door Skibaan De Dousberg. Skibaan De Dousberg behoudt het recht
om op basis van het getoonde technische niveau van de cursist, betreffende cursist in een andere
groep te plaatsen.
Bij afwezigheid van cursisten kan het zijn dat groepen van een gelijk niveau tijdelijk bij elkaar
geplaatst worden.
Indien u materiaal wilt huren, dient u eerst bij de balie af te rekenen. Hier ontvangt u een kaartje,
waarna u bij afgifte, bij de materialenbalie, het materiaal ontvangt.
Materialen worden verhuurd voor de duur van de les of het vrij skiën/snowboarden.
Het dragen van handschoenen tijdens het skiën is verplicht.
Het dragen van een helm voor kinderen 4 t/m 12 jaar is verplicht. Daarnaast wordt het dragen van
een helm, voor de overige leeftijden, sterk aanbevolen.
Bij het gebruiken van de lift wordt het sluiten van jassen en zakken sterk aanbevolen.
Het liftgebruik tijdens het vrij skiën is alleen toegestaan als u tijdens de skilessen gebruik maakt van
de lift. Bij het niet volgen van skilessen, is het gebruik hiervan op eigen risico.
Voor cursisten is vrij skiën alleen toegestaan op die gedeelten van de skibaan waar u tijdens uw
cursuslessen met de skileraar bent geweest.

In alles waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur of haar gemachtigde, wanneer dit
noodzakelijk is.

