Warunki umowy – zlecenia:

Definicje pojęć występujących w umowie:
1. Szkolenie narciarskie podstawowe - nauczanie wskazanych przez Zleceniodawcę osób
jazdy na nartach i/lub prowadzenie ze wskazanymi osobami (grupami osób) szkoleń
narciarskich i innych zajęć związanych ze sportami śnieżnymi zgodnie z programem
nauczania PZN i wytycznymi Zleceniodawcy, w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach
od 10:00 do 15:00.
2. Szkolenia narciarskie dodatkowe – szkolenie jw. prowadzone przez Zleceniobiorcę w
wymiarze ponad 5 godzin dziennie, przed godziną 10:00 i po godzinie 15:00, oraz w soboty.
3. Cykl szkoleniowy – szkolenia wykonywane w okresie od niedzieli do piątku (6 dni).

I.
1. Zleceniobiorcy za wykonanie czynności określonych w § 1 przysługuje wynagrodzenie w
wysokości:
a. Dla instruktorów pracujących z BeskidTravel pierwszy sezon:
•

1.400,-zł NETTO za pełny, 6-cio dniowy cykl szkoleniowy po 5 godz. pracy
dziennie, oraz

•

50,-zł NETTO za każdą dodatkową godzinę szkoleń dodatkowych,

b. Dla instruktorów pracujących z BeskidTravel drugi i kolejny sezon (bez przerwy):
•

1.550,-zł NETTO za pełny, 6-cio dniowy cykl szkoleniowy po 5 godz. pracy
dziennie, oraz

•

50,-zł NETTO za każdą dodatkową godzinę szkoleń dodatkowych,

2. Wynagrodzenie NETTO to kwota wypłacana Zleceniobiorcy. Podatek od wynagrodzenia
ponosi Zleceniodawca. Wynagrodzenie jest wypłacane jest w walucie PLN i/lub EURO.
II.
Zleceniodawca w okresie obowiązywania umowy zapewnia Zleceniobiorcy:
1. Dojazd samochodem BeskidTravel z miejsca wyjazdu w Polsce do miejsca zakwaterowania
w Austrii, i powrót z Austrii do miejsca wyjazdu z Polski. Miejscami wyjazdu z Polski są
miasta: Katowice, Bielsko-Biała, Cieszyn. Zleceniodawca nie pokrywa kosztów dojazdu
Zleceniobiorcy z miejsca zamieszkania do miejsca wyjazdu samochodem BeskidTravel z
Polski.

2. Zakwaterowanie w okresie obowiązywania umowy w wieloosobowym pokoju w
apartamencie, w okresie cyklu szkoleniowego (6 dni), oraz jednego dnia przed
rozpoczęciem cyklu szkoleniowego i jednego dnia po zakończeniu cyklu szkoleniowego.
3. Karnet (skipass) na wyciągi narciarskie w okresie cyklu szkoleniowego,
4. Ubezpieczenie NNW z opcją aktywności sportowych w AXA TUiR S.A.,
5. Kurtki instruktorskie do użytku podczas szkoleń narciarskich,
6. Radiotelefon do stałej łączności z kierownikiem szkoły narciarskiej.
III.
Zespół instruktorów podlega bezpośrednio pod Szefa Zespołu Instruktorów (Team Leadera),
organizującego pracę każdego instruktora. Do obowiązków instruktora należy również:
1. Uczestniczenie w codziennych porannych spotkaniach instruktorów przed zajęciami o
godz. 9:30,
2. Przygotowywanie „na zmianę” z pozostałymi instruktorami porannego miejsca zbiórki
klientów na stoku (ogrodzenie terenu spotkania, wystawienie flag i banerów Klubu miejsce zbiórki gotowe najpóźniej do godz. 9:45),
3. Uczestniczenie w przygotowywaniu w każdy piątek zawodów dla dzieci kończących cykl
szkoleniowy (pomoc w ustawieniu tyczek, odgrodzeniu terenu, itp.) – wjazd na górę
pierwszymi gondolkami rano,
4. Prowadzenia popołudniowych animacji dla dzieci w hotelu (w godz. 17-18), za
dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 5,00 EURO/ godz. Animacje prowadzone są
„na zmianę” przez wszystkich instruktorów.

