SEZONSKA SKITRACK KARTICA
Uslovi korišćenja:
1. Korisnik sezonske Skitrack kartice, kupovinom kartice, obezbeđuje pravo na treninge
jednom nedeljno u naredih godinu dana (52 nedelje), od dana kupovine kartice
2. Korisnik kartice, ne obezbeđuje pravo na 52 časa obuke već isključivo na čas obuke u
nedeljnom intervalu, narednih 52 nedelje.
3. Korisnik kartice, plaća sezonsku karticu, kao vid godišnjeg članstva u klubu gde se
članovima obezbeđuje jedan čas obuke nedeljno, koji može iskoristiti po želji, bilo kog
dana u nedelji u bilo kom vremenskom intervalu koji se uklapa u redovno, zvanično
istaknuto radno vreme Skitrack centra.
4. Korisnik kartice je dužan da svoj nedeljni čas zakaže minimum sedam dana ranije od
dana planiranog dolaska na čas.
5. Korisnik kartice, može zakazati časove unapred, za celu kalendarsku godinu
6. Korisnik kartice NEMA PRAVO NA NADOKNADU TERMINA ukoliko je sprečen da
određene nedelje ne iskoristi pravo na čas iz bilo kog razloga (godišnji odmor, bolovanje,
povreda i sl.)
7. Ukoliko korisnik kartice ne dođe na zakazan čas a da prethodno, minimum tri sata ranije,
svoj zakazani čas nije otkazao telefonskim putem nadležnom Skitrack instruktoru, nema
pravo nadoknade na ne iskorišćen čas, u toj nedelji.
8. Ukoliko je Skitrack odgovoran što korisnik kartice ne može da odradi svoj nedeljni čas iz
bilo kog razloga (kvar na sistemu, redovan godišnji servis i sl), korisnik kartice ima pravo
na nadoknadu ne iskoriščenog termina u bilo kojoj narednoj nedelji, sve do krajnjeg
isteka godišnje Skitrack kartice.
Napomena :
Ukoliko korisnik kartice želi da sezonsku kartu obezbedi pod uslovom da dobije dva termina
nedeljno a da mu se vreme trajanja kartice skrati na šest meseci, potrebno je da dobije
posebno pismeno odobrenje od Skitracka.

SAGLASNOST NA USLOVE KORIŠĆENJA SEZONSKE KARTICE:
Broj kartice: _______________ Datum važenja: __________________
Ime i prezime korisnika: _______________________
Ja, _______________________ u potpunosti sam saglasan sa uslovima
korišćenja Skitrack sezonske kartice.
U Beogradu,
__ __ _____

Za Ski klub SKITRACK
Prof. Malenić Marko

