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Podmínky pro spolupráci s komerčními objekty
seminář / školení / dealer lyží WEX
Dodatek 1.2.
Tento dodatek vstupuje v platnost 1.6.2015
Pro úspěšnou spolupráci v oblasti výuky lyžování s firmou Václav Vopalecký – výuka lyžování WEX-SA a Šárka Vopalecká – WEXSPORT jsou stanoveny tyto podmínky:
-

-

Zájemce o získání Dealerské smlouvy skupiny C (dále pouze SPOLUPRACOVNÍK) – a o účast na Základním školení –
WEX-DIRECT SKI METHOD – Přímá výuka lyžování - musí být držitelem platné licence Cvičitel/instruktor
lyžování/ instruktor školního lyžování . Zaměstnanecký poměr (vyslání organizací) prokazuje razítkem a podpisem
organizace.
Zájemce následně získá proškolení v délce 2 dny se zaměřením na alternativní model výuky WEX-DSM = Přímá výuka
lyžování. Cena a rozsah školení / doškolení je stanovena v samostatném ceníku.
Účastník školení dále získává:
- lyže k výuce a testování – dle způsobu platby za seminář – viz ceník
- oprávnění k distribuci lyží WEX jako značkový dealer – oprávnění prokazuje podle podmínek uvedených v DODATKU
tohoto dokumentu
- oprávnění zveřejnit informace o používané exkluzivní výuce lyžování – WEX-DSM – Přímá výuka lyžování podle
stanovených podmínek

Spolupracovník je ekonomicky samostatný pracovník z vysílající lyžařské školy/výuky lyžování, který má možnost podle svých
potřeb využívat materiálové i metodické základny LŠ WEX-SA v rámci vlastní výuky lyžování, má nárok na všechny informace
týkající se výuky lyžování, přednostní podporu při výuce, a získává exkluzivní výhody v systému odměňování.
Systém a ceny odměňování Dealerů jsou popsané v samostatném dokumentu, který je součástí této přílohy.

Spolupracovník je oprávněn vést samostatně organizovaný školící proces v rámci činností své LŠ, s informační povinností o
výsledcích výuky a musí být držitelem minimálně Základní lyžařské kvalifikace.
Instruktor – spolupracovní - plně zodpovídá za svůj výukový proces, bezpečnost a metodický postup používaný ve výuce klientů.
O podmínkách a postupech používaných ve výuce programem WEX-DIRECT Ski METHOD – Přímá výuka lyžování, včetně
základních principů bezpečnosti ve výuce lyžování, může být podle svých potřeb pravidelně proškolován. Za proškolení zodpovídá
vedoucí výukového procesu / vlastník vysílající LŠ.

Spolupracovník získá samostatnou reklamu s uvedením svého kontaktu na stránkách Výuky lyžování WEX-SA a v prodejním eshopu – jako Dealer WEX s výukou lyžování.

Spolupracovník má nárok na zorganizování předváděcích akcí prodejcem/distributorem značky ve svém působišti 1x za
sezonu.
Další předváděcí akce může organizovat na vlastní náklady, zapůjčení vybavení na akce dle platného ceníku půjčovny WEX nebo
na základě dalších dohod.

