
Regulamin weekendowego szkolenia narciarskiego 2017  
 

 

1. ZASADY OGÓLNE 

1. Przed wysłaniem Zgłoszenia udziału (zwanego dalej Zgłoszeniem)  na wyjazd narciarski, 

Uczestnik winien zapoznać się z Regulaminem.  

2. Osoba wysyłająca Zgłoszenie udziału, wyraża tym samym zgodę na postanowienia 

niniejszego Regulaminu i zawiera Umowę świadczenia usługi weekendowego szkolenia 

narciarskiego. 

2. WYSŁANIE ZGŁOSZENIA 

1. Przez Zgłoszenie udziału rozumiane jest wypełnienie formularza dostępnego na stronach 

www.rknsportpartner.pl. 

2. Zgłaszającym – są rodzicie, opiekunowie prawni lub osoby przez nich uprawnione, 

wysyłające Zgłoszenie,  

3. Organizatorem –  Rzeszowski Klub Sportowy SPORT-PARTNER 

4. Uczestnikami – są wszystkie osoby objęte Zgłoszeniem, tj. osoby aktywnie uczestniczące            

w zajęciach.  

5. Zgłoszenie traktowane jest jako oświadczenie woli, wyrażające chęć uczestnictwa                

w projekcie.  

6. Zgłaszający winien sprawdzić, czy podane przez niego dane są wpisane poprawnie i zgodnie 

z rzeczywistym stanem,  

7. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych uczestnictwem               

w projekcie, Uczestnik ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.  

 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Koszt każdego wyjazdu widnieje na stronie internetowej Stowarzyszenia . 

2. W przypadku rezerwacji kilku ( więcej niż jeden ) wyjazdów szkoleniowych, po 

potwierdzeniu zgłoszenia, opłaty dokonywać można na podane konto bankowe Organizatora 

z tytułem – wpłata na cele statutowe. 

3. Opłata bezpośrednio przed wyjazdem, przyjmowana jest od uczestników również po 

otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia na adres podany w formularzu 

zgłoszeniowym lub SMS na podany numer telefonu. 

 

4. REALIZACJA UMOWY 

1.  Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami 

określonymi w ofercie oraz programie dostępnym na stronie internetowej.  

2. W czasie trwania wyjazdu narciarskiego, Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń 

określonych w ofercie i programie. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa 

Sportu i Turystyki, a jego uczestnicy pokrywają koszty noclegów i wyżywienia. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu (w przypadku braku wymaganej 

ilości uczestników min.10 osób ) lub przerwania kursu w wypadku działania siły wyższej 

(wydarzenia polityczne, działania militarne, decyzje władz państwowych, samorządowych 

lub innych instytucji, klęska żywiołowa itp.), ma jednak obowiązek niezwłocznie 

zawiadomić o tym Uczestnika i Zgłaszającego.  

4. Prawo do odstąpienia od projektu nie przysługuje Zgłaszającemu w przypadku świadczenia 

usługi rozpoczętej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe narciarskim, 

Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot wpłaty całkowitej.  

 

http://www.cstr.pl/


 

 

5. UDZIAŁ W WYJEŹDZIE NARCIARSKIM 

1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w wyjeździe narciarskim za zgodą i na wniosek 

rodziców lub opiekunów prawnych.  

2. Osoby Zgłaszające zobowiązane są do wypełnienia Oświadczenia Rodziców (Opiekunów) 

3. Rodzice (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez 

dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.  

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za, przedmioty wartościowe pozostawione 

przez Uczestników podczas trwania wyjazdu narciarskiego, chyba że zostaną one oddane 

Organizatorowi do przechowania.  

5. Uczestnicy półkolonii są zobowiązani stosować się do poleceń instruktorów, organizatorów. 

6. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminów obiektów sportowych na 

których odbywać się będą zajęcia sportowe.   

7. Organizator nie przewiduje zwrotu pieniędzy w przypadku nieobecności dziecka/uczestnika 

na zajęciach.  

 

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uczestnictwa, 

chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: 

a) działaniem lub zaniechaniem uczestnika; 

b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług 

przewidzianych w regulaminie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było 

przewidzieć ani uniknąć, albo 

c) siłą wyższą.  

 

7. REKLAMACJE 

1. Jeżeli w trakcie organizowanych zajęć Uczestnik stwierdza nienależyte wykonywanie 

Umowy albo jej nie wykonywanie, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora. 

2. Organizator sugeruje, aby reklamacja w formie pisemnej została złożona w ciągu 7 dni od 

daty zakończenia zajęć.  

3. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni licząc od daty jej 

otrzymania.  

4. W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu 

części lub całości, wpłat Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od 

dnia uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.  

 

8. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Przystąpienie przez Uczestnika do projektu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu przez Osobę Zgłaszającą, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika przez Organizatora. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Kursów 

następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą się 

starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają 

rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.  



 


