Regulamin organizacji ZIMOWISKA przez T&T Szkoła Narciarska

1. Organizatorem zimowiska jest Marcin Michalski-Fąk, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą „Aspekt”, NIP 8981394651, REGON 931879999, ul.
Zieleniec 29, 57-340 Duszniki Zdrój (dalej „Organizator”).
2. Uczestnikiem jest osoba biorąca udział w zimowisku, która zapoznała się z
warunkami bezpieczeństwa na zimowisku i zaakceptowała treść niniejszego
Regulaminu oraz w stosunku do której rodzice lub opiekunowie prawni podpisali
zgodę (Załącznik nr 1) na udział dziecka w zimowisku (dalej: „Uczestnik”).
3. Zimowisko jest organizowane w ośmiu 5-dniowych turnusach w okresie od
25.12.2017 r. do 23.02.2018 r., w godzinach 10:00-15:00.
4. Warunkiem uczestnictwa w zimowisku jest uiszczenie całości opłaty zgodnie
z Cennikiem oraz podpisanie przez rodzica lub prawnego opiekuna zgody(Załącznik
nr 1) na udział dziecka w zimowisku.
5. Uczestnik zimowiska musi wykazywać się przynajmniej podstawowymi
umiejętnościami jazdy na nartach. Nauka, którą proponuje Organizator w ramach
zimowiska ma charakter doszkalający nabyte wcześniej umiejętności.
6. W zimowisku może brać udział ograniczona ilość Uczestników. W przypadku ilości
chętnych przekraczającej liczbę miejsc, o udziale w zimowisku zdecyduje kolejność
zgłoszeń. W przypadku niezakwalifikowania się Uczestnika na zimowisko z powodu
braku miejsc, cała wpłacona opłata za zimowisko podlega zwrotowi.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zimowiska lub zmiany terminu lub
miejsca zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności z uwagi na złe
warunki atmosferyczne lub wyłączenie stoku z użytku.
8. Organizator może odmówić Uczestnikowi prawa udziału w zimowisku lub wykluczyć
Uczestnika z zajęć, gdy:
a. stan zdrowia Uczestnika lub niespełnienie innych wymogów wskazanych w
niniejszym Regulaminie nie pozwalają mu na wzięcie udziału w
prowadzonych zajęciach,
b. Uczestnik swoim zachowaniem świadomie stwarza zagrożenie dla
bezpieczeństwa osób lub mienia,
c. Uczestnik uporczywie nie stosuje się do instrukcji osoby prowadzącej
zajęcia.
9. W przypadku rezygnacji z zimowiska przez Uczestnika po rozpoczęciu zajęć w
danym dniu zimowiska, pobierana jest kwota w wysokości przewidzianej za
uczestnictwo w jednym dniu turnusu.
10. Organizator zapewnia zajęcia prowadzone przez instruktorów (wychowawców)
Szkoły Narciarskiej T&T z uprawnieniami PZN i MENiS, gry i zabawy na śniegu oraz
ciepły napój i drobny poczęstunek w przerwie między zajęciami.
11. Każdy Uczestnik powinien we własnym zakresie zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt
narciarski (buty, narty i kask ochronny) oraz wykupić karnet na wyciąg narciarski.
Informacje o rodzajach i cenach karnetów zostaną przekazane w takcie zapisów.
12. Uczestnik zimowiska zobowiązany jest do:

a. przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących na stoku
narciarskim oraz do przestrzegania i wykonywania poleceń wychowawców
oraz kierownika zimowiska,
b. przestrzegania bezwzględnego zakazu oddalania się od grupy bez wiedzy
wychowawcy,
c. przestrzegania zasad bezpieczeństwa – wymogiem uczestnictwa w zajęciach
jest używanie przez uczestników kasków, a w razie zauważenia sytuacji
stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innych
uczestników, powinien poinformować o tym wychowawcę.
13. Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika może skutkować natychmiastowym
wykluczeniem Uczestnika z udziału w zimowisku.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za należące do Uczestnika przedmioty
utracone lub pozostawione w miejscu organizacji zimowiska lub siedzibie
Organizatora.
15. Osoba prowadząca warsztaty sprawuje opiekę nad Uczestnikami wyłącznie
podczas trwania zajęć warsztatowych. Rodzice lub opiekunowie prawni są
odpowiedzialni za niepełnoletnich Uczestników przed zajęciami i po ich
zakończeniu.
16. Rodzice lub prawni opiekunowie Uczestników przyjmują do wiadomości, iż
narciarstwo jest sportem wymagającym sprawności fizycznej, obarczonym z
ryzykiem typowym dla tego typu sportów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za szkody, w tym nieszczęśliwe wypadki i kontuzje Uczestników, które nastąpią bez
winy osób prowadzących warsztaty lub osób działających z ramienia Organizatora.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na
stronie internetowej i w siedzibie Organizatora oraz przekazania informacji o
zmianach Uczestnikom.

