
 

 

 

 

Przedstawiam moją propozycję współpracy w sezonie zimowym 2017/2018  dotyczącą  pracy w 

charakterze instruktora narciarstwa lub snowboardu.  

Wraz z propozycją współpracy prosimy o zaznajomienie się z ofertą  www.narciarz.pl  //imprezy 

przeznaczoną dla naszych klientów . Znajdziecie w niej daty, opisy oraz charakter poszczególnych 

organizowanych przez nas wyjazdów we Włoszech i nie tylko tam .  

Poziom wynagrodzeń w sezonie zimowym 2017/2018. 

 Wynagrodzenia za wyjazd tygodniowy - 6 dni narciarskich Kwota wynagrodzenia : 

1. Osoby, które pracowały już z nami oraz instruktorzy PZN i PZS (jadące z Nami po raz pierwszy) 

*legitymacja instruktorska przesłana do nas skanem i posiadana na stoku 1200 zł + 300 zł premii***  

2. Osoby jadące z Nami po raz pierwszy posiadające stopień demonstratora MEN lub PI PZN, In SITN 900 zł 

+200 zł premii***  

3. Praca w grupie inst. z dziećmi lub młodzieżą  + 150 zł  

4. Praca w grupie inst. z najmłodszymi dziećmi „przedszkole narciarskie” + 200 zł  

5. Premia – posiadanie aktualnego stopnia instruktora PZN (unifikacja) + 100 zł  

6. Premia – pilotowanie autokaru w jedną stronę  + 50 zł  

***W przypadku niezadowalającego wykonywania swoich obowiązków premia nie będzie wypłacana w 

całości .  

Informacje dodatkowe:  

• Zatrudnienie jako instruktor, pensja za wyjazd pkt. 1 lub 2 (pracę rozpoczynamy z momentem wejścia 

do autokaru, nie ogranicza się ona jedynie do pracy na stoku, pracujemy również w systemie dyżurów po 

nartach) wypłacana jest w dwóch częściach, gwarantowana podstawa i „premia” po należytym 

wykonaniu powierzonych obowiązków plus dodatki wymienione w pkt. 3-6.  

• Potwierdzenie oferty pracy na poszczególne wyjazdy otrzymacie od nas mailowo, dobór osób 

uzależniamy od umiejętności, posiadanego stopnia PZN, MEN lub PZS, charakteru jadącej grupy, 

stosunkiem do wykonywanej pracy, zaangażowaniem wykazanym podczas dotychczasowych obozów.  

• Wszystkie osoby pracujące na wyjazdach ubezpieczają się indywidualnie, obowiązkowe ubezpieczenie 

NW, KL i OC( również z racji wykonywania obowiązków zawodowych- nauczania narciarstwa .   

• Wynagrodzenie będzie wypłacone w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu, w części przelewem na 

Wasze konto, w części jako dieta podczas wyjazdu lub gotówką na miejscu w ostatnim dniu obozu. 

• Wszystkie osoby pracujące na wyjazdach podlegają kierownikowi wyjazdu, są zobowiązane do 

wypełniania obowiązków ustalonych przed wyjazdem oraz dosłania skanu swoich uprawnień.  

http://www.narciarz.pl/


• Pozwolenia na pracę we Włoszech załatwiacie samodzielnie, adresy gdzie wysłać dokumenty należy się 

dowiedzieć i wysłać samodzielnie.    

• Osobom pracującym na wyjazdach, zapewniamy zakwaterowanie w hotelach z wyżywieniem HB lub  

apartamentach z dopłatą do wyżywienia , skipass oraz nasz transport z Polski – miejsce pracy – Polska 

Prowizje w sezonie zimowym 2017/2018. 

W tym sezonie również  proponujemy Wam prowizje za każdą osobę „zapisaną przez Was” na  wyjazd w 

kwocie  100 zł/os. do 10 osób (prowizja dotyczy tylko osób dorosłych). Jeżeli grupa liczy powyżej 10 osób 

na jeden wyjazd kwota prowizji jest negocjowana. Wstępnej rezerwacji miejsc dokonujecie osobiście  

(na e-mail biuro@narciarz.pl, wcześniej upewnijcie się na infolinii tel. +48 604318130 czy są dostępne 

miejsca) podając imię, nazwisko i kontakt do potencjalnego  klienta  – pozostałe formalności załatwia 

nasze biuro. Prowizja nie obejmuje osób które brały już udział w naszych wyjazdach i występują w naszej 

bazie adresowej.  

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:  

• Szkolenie narciarskie zgodne z programem PZN, wewnętrznymi ustaleniami szkoły  i zasadami 

bezpieczeństwa  w wymiarze całodziennym godziny szkolenia ustala kierownik obozu   ( przerwa 1 godz. 

na lunch ) 6 dni narciarskich.  

• W grupach dziecięcych instruktor obejmuje opiekę  i odpowiedzialność nad dziećmi od momentu 

odebrania od rodziców oraz po nartach do momentu przekazania dzieci rodzicom.  

• Instruktorzy z grup dziecięcych mają  dyżur  1,5 godziny przy pomocy animacyjnej w wymiarze 

maximum  2 x podczas obozu.(dotyczy wyjazdów na których jest animator ). Na pozostałych bez 

animatora  instruktorzy od dzieci maja codzienne dyżury przy organizacji  animacji.    

• Video coaching (1 dzień na grupę /sprzęt firmowy) - dotyczy wszystkich grup bez przedszkola  

(filmowanie i pokaz z omówieniem).  

• Udział w programowych zajęciach po nartach, zajęciach dla dzieci oraz pomoc w ich organizacji.  

• Obowiązkowa obecność przez pierwszą godzinę na imprezie wieczornej, maksymalnie do godziny 

24:00 (w przypadku wyjazdów firmowych dłużej).  

• Pomoc w organizacji innych aktywności: zawody, wycieczki, wyjścia do miasta, koncerty i pokazy.  

• Pomoc w sytuacjach kryzysowych: szpital, transport uczestników busem itp.  

• Prowadzenie autokaru  jako pilot. (w razie potrzeby)  

• Obowiązkowy udział w odprawach instruktorskich- godz. i ilość ustala kierownik obozu  

ZASADY I WYMAGANIA:  

• Bezwzględna punktualność (kadra zbiera się min. 5 min. przed każdym terminem czy z uczestnikami  

czy bez ).  

• Wysoka kultura osobista, schludny wygląd  i komunikatywność, poszanowanie sprzętu firmowego.  



• Dokładna znajomość programu obozu, planu zajęć i tras narciarskich gdzie prowadzone są zajęcia.  

• Jazda w czystych !!!  kurtkach firmowych (nie dotyczy instruktorów  wykładowców PZN).  

• Współdziałanie  i wzajemna pomoc  w grupach instruktorskich.  

• Aktywny telefon z  włączonym roamingiem (tylko do łączności wewnętrznej i w wyjątkowych 

przypadkach).  

• Bezwzględny  zakaz spożywania alkoholu podczas szkolenia – nie przestrzeganie powoduje całkowitą 

utratę premii. • Bezwzględny zakaz udostępniania zdjęć, filmów informacji dotyczących wyjazdu i 

klientów (portale społecznościowe itp.).  

• Bezwzględne przestrzeganie ciszy nocnej w miejscach tego wymagających  (zwłaszcza  pokoje 

hotelowe itp.).  

• Zabronione jest promowanie własnej , bądź cudzej komercyjnej działalności na obozach.  

* Przestrzeganie w/w obowiązków i wymagań ma bezpośredni wpływ na wypłacaną premię.   

Szczegółowe uzupełnienie  informacji  dla instruktorów   

Bardzo nam zależy na dobrej i milej współpracy z Wami, lecz co chyba zrozumiale, w pierwszej kolejności  

liczy się dla nas zadowolenie naszych gości. Serdecznie więc prosimy o koncentrację na pracy , wysoką 

jakość szkolenia i dobrą współpracę z kierownikiem obozu. Bardzo ważna jest otwartość, 

komunikatywność i tworzenie sympatycznej atmosfery dla naszych uczestników. Przypominamy z 

rozszerzeniem , dla jasności, szczegółowo  najważniejsze  zasady wymagane  podczas pracy i apelujemy 

o ich przestrzeganie. Odstępstwa od niniejszych ustaleń powodujące zakłócenia w organizacji obozu 

będą miały niestety wpływ na wysokość wynagrodzenia – brak  premii.  

Organizacja:   

• Wasza praca rozpoczyna się w momencie wejścia do autokaru ( bez znaczenia czy z klientami czy bez) 

 • W kontaktach wzajemnych, a przede wszystkim z uczestnikami obozu wymagamy uśmiechu, dobrego 

humoru, a wręcz wesołości i ciepłego podejścia oraz chęci do kontaktu i rozmowy.  

• Jakiekolwiek, bo mogą się zdarzyć, nieporozumienia organizacyjne wyjaśniamy między sobą tak, by 

było to niewidoczne dla uczestników wyjazdu. Również uwagi od uczestników - możecie wysłuchać, 

powiedzieć, że przekażecie, ale kierujecie je  do kierowników nie wdając się w ocenę i komentarze. 

Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji o takiej sytuacji problemowej do klientów  – odsyłacie do 

kierownika obozu .  

• Wymagamy dobrej orientacji w planie wyjazdu :  musicie przeczytać, jeśli trzeba dopytać kierownika i 

wiedzieć co i kiedy danego dnia się odbywa. Dotyczy to ważne także mapy tras narciarskich i komunikacji 

między wyciągami jeśli jesteście w nowym terenie .  

• Alkohol do kolacji oczywiście jest dozwolony wino, piwo ale w min ilościach.  

• Punktualność: na każdej zbiórce jesteście dokładnie 5 min. Przed wyznaczonym terminem.  



• Dbamy o odpowiedni do zajęć, pory dnia oraz zwyczaju panującego w danym hotelu wygląd 

zewnętrzny ( np.  na kolacje i po hotelu nie przychodzimy w krótkich spodenkach i japonkach).  

• We wszystkich aktywnościach wykonywanych wspólnie z klientami ( zajmowanie miejsc, posiłki , inne ) 

najpierw dbamy o nich, następnie dopiero o siebie.  

• Na imprezach wieczornych (dyskoteki zabawy)  jesteście: ustawowo do godz. 1  instruktorzy  od 

dorosłych, instruktorzy  od dzieci do godz. 12 , chyba, że jest inna decyzja kierownika. Alkohol  można 

używać  w ilościach minimalnych nie wpływających na wasz stan na następny dzień. W wątpliwych 

przypadkach kierownik może sprawdzić rano stan alkomatem. Ostrzegamy też, że prowadzenie zajęć w 

stanie po alkoholu skutkuje niemożnością korzystania z ubezpieczenia, zarówno w zakresie kosztów  

leczenia jak i odpowiedzialności cywilnej. W takim przypadku wynagrodzenie nie jest wypłacane .     

• Pomagacie w innych sprawach organizacyjnych np. pakowanie bagażu, rozstawianie sprzętu, 

rozkręcanie imprez itp.,  

• Na stoku i poza nim macie włączony telefon kom . Kierownik obozu ma prawo w ważnej sprawie się 

kontaktować z Wami. Ewentualne koszty roamingu z tymi nr będą zwracane.  

Szkolenie :  

• Punktualność - 5  min. zawsze przed wyznaczonym czasem również przed i po przerwie na lunch i na 

koniec zajęć, odbiór dzieci przez rodziców.  

• Bezpieczeństwo x 3.  

• Codziennie uczestniczycie w odprawie instruktorskiej.  

• Prowadzicie notes instruktorski z planem pracy na obóz i każdy dzień pracy (może być sprawdzony w 

każdej chwili również na stoku).  

• Rozgrzewka-nie zaczynamy zajęć bez niej.  

• Dbacie o prowadzenie zajęć zgodne z zasadami nowoczesnego szkolenia, przestrzeganiem właściwego 

nazewnictwa, urozmaicenie zajęć różnorodnymi ćwiczeniami dopasowanymi do grupy i zapewnienie 

milej i wesołej atmosfery. Ma być ciekawie, nie jesteście przewodnikami grupy tylko instruktorami, 

szkolącymi liderami .     

• Pomagamy sobie wzajemnie na stoku w razie potrzeby  

 

Bogdan Walkowicz                                                                            

Pozdrawiam i zapraszam do współpracy. 
Tel.: 604 318 130 

Biuro Obsługi Rekreacji i Inwestycji 

 33-100 Tarnów Os Legionów HD 12/4 
 NIP-873-101-57-53 
 Regon-850389267 

 mail: biuro@narciarz.pl  

www.narciarz.pl   
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