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Instruktor lyžování LŠ WEX-SA / dealer lyží WEX
Podmínky spolupráce
Stanovení odměn

Pro úspěšnou spolupráci v oblasti výuky lyžování pro firmu Václav Vopalecký – Výuka lyžování WEX-SA - jsou
stanoveny tyto podmínky:
-

-

Zájemce – o spolupráci - Instruktor lyžování WEX-SA - musí být držitelem základní – všeobecné
licence Instruktor lyžování (Instruktor školního lyžování výhodou). Školení i doškolení zajistíme.
Zájemce následně získá proškolení v délce 2 dny se zaměřením na alternativní model výuky WEX-DIRECT
METHOD = Přímá výuka lyžování, používaný ve výuce lyžování WEX-SA + bezpečnost ve výuce
lyžování. Cena a rozsah školení / doškolení je stanovena v samostatném ceníku.
Instruktor lyžování WEX-SA dále získává:
- pro první sezonu 1 pár lyží k výuce – zapůjčení zdarma / v druhé sezoně povinný odkup
- pro potřeby klientů lyže k výuce zdarma (zdroj půjčovna lyží WEX Sport Nýrsko)
- pro potřeby samostatného testování s klientem – sezónní zápůjčka – lyže dle aktuálních možností a
nabídky (do soukromého držení) + k dispozici lyže z půjčovny
- oprávnění k distribuci lyží WEX jako značkový dealer – oprávnění prokazuje podle podmínek uvedených
v DODATKU 0.1. tohoto dokumentu

Instruktor LŠ WEX-SA je samostatný pracovník lyžařské školy WEX-SA, který má možnost podle svých potřeb
využívat materiálové i metodické základny LŠ, má nárok na všechny informace týkající se výuky lyžování,
přednostní podporu při výuce, a získává exkluzivní výhody v systému odměňování.
Systém a ceny odměňování jsou popsané v samostatném dokumentu, který je součástí této přílohy.
Instruktor LŠ WEX-SA je oprávněn vést samostatně organizovaný školící proces v rámci činností LŠ,
s informační povinností o místě organizované výuky a počtu osob ve výuce.
Z výuky je instruktor povinen odevzdávat stanovenou finanční částku inkasovanou od klienta podle ceníku
platného pro konkrétní sezonu.
Instruktor plně zodpovídá za výukový proces, bezpečnost a metodický postup používaný ve výuce klientů. O
podmínkách a postupech používaných ve výuce, včetně základních principů bezpečnosti ve výuce lyžování je
pravidelně proškolován. Proškolení stvrzuje svým podpisem – za proškolení zodpovídá vedoucí výukového procesu
/ majitel LŠ.
Instruktor má nárok na odměnu podle stanoveného ceníku LŠ WEX-SA, a získává odměny za zprostředkování
prodeje lyžařského vybavení – dle ceníku pro Dealery WEX.
Instruktor LŠ WEX-SA získá samostatnou reklamu s uvedením svého kontaktu na stránkách Výuky lyžování WEXSA a v prodejním e-shopu – jako Instruktor lyžování WEX-SA a Dealer WEX.
Finanční podmínky pro odměňování dealerů jsou uvedeny v samostatné příloze.
Instruktor LŠ WEX-SA je ze statutu pracovníka oprávněného vést samostatný výukový proces povinen si zajistit
osobní pojištění + pojištění Odpovědnosti za škodu, ze kterého je možné hradit případné nároky klientů.
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Příloha č.1
Finanční podmínky spolupráce – ceník odměn - výuka lyžování WEX-SA:











účast na 1. teoretickém semináři - krátké nezávazné seznámení se systémem spolupráce, s možnostmi
ZDARMA
.
účast na 2. teoretickém školení 0,5 dne - seznámení s modelem a principem výuky zálohová platba - vratná garance spolupráce - 1500,- Kč
.
Vratná záloha v plné výši 1500,- Kč bude při úspěšné sezonní spolupráci vrácena 30.4.20XX. Podmínka
pro vrácení zálohy jsou min. 3 samostatné výukové lekce instruktora v sezoně.
.
účast na 1. školení 1,5 dne - praktické seznámení s výukovým modelem
zálohová platba - vratná garance spolupráce - 2000,- Kč
.
Vratná záloha v plné výši 2000,- Kč bude při úspěšné sezonní spolupráci vrácena 30.4.20XX. Podmínka
pro vrácení zálohy jsou min. 3 samostatné výukové lekce instruktora v sezoně.
Oba semináře se mohou konat dle osobní dohody v jednom termínu = pá 0,5 dne / so 1 den / ne 0,5 dne
.
účast na každém dalším praktickém semináři - řešení výuky a dotazů z praxe
ZDARMA - pozvaný účastník bude již pouze AKTIVNÍ instruktor / před sezonou nebo v průběhu sezony
.
odměny za výuku
- dle platného ceníku pro výuku veřejnosti
- 1.sezona 50% tarifu pro Vás / další spolupráce podle aktivity až 60%
- provize z prodeje lyží – dodatek 0.1. této smlouvy + Dealerská smlouva
.
celkové náklady - 0,- Kč pro aktivní instruktory / 3500,- pro neaktivní nebo při přechodu na vlastní
výuku v průběhu sezony na vlastní ŽL (záloha se pak nevrací)

V Nýrsku 1.6.2015

