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REGULAMIN WYJAZDU 
NARCIARSKIEGO DLA DOROSŁYCH 

 

1. Organizator 

Organizatorem wyjazdu narciarskiego dla dorosłych jest: MAXISPORT SZKOŁA AKTYWNEGO 

WYPOCZYNKU z siedzibą w Rzeszowie, ul. Stojałowskiego 8/54, NIP: 813-296-02-09, tel. 606-141-330 

 

2. Uczestnicy 

a) Uczestnikami wyjazdów mogą być wszyscy chętni, dorośli sympatycy narciarstwa. 

 

3. Bezpieczeństwo i ochrona 

a) Wszyscy uczestnicy  wyjazdu narciarskiego, wyrażając zgodę na wyjazd potwierdzając tym samym, 

że są zdrowi i nie posiadają przeciwwskazań do uprawiania sportów zimowych – w szczególności jazdy 

na nartach i snowboardzie. 

b) Organizator dodatkowo ubezpiecza wszystkich uczestników wyjazdu od Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków (NNW) do wysokości 10 000 zł na wyjazdach krajowych oraz na wyjazdach zagranicznych KL 

do 10.000 Euro, NNW do 2.000 Euro, bagaż do 200 Euro UNIQA  

c) Wszyscy uczestnicy, ponoszą wszelką odpowiedzialność, w tym również finansową za celowe lub       

z ich winy wyrządzone szkody na rzecz organizatora bądź innych uczestników wyjazdu oraz 

użytkowników stoków narciarskich i zobowiązani są do ich naprawienia. 

d) Podczas jazdy na stoku wszystkich obowiązuje tzw. „dekalog narciarski” 

 

4. W ramach wyjazdu narciarskiego dla dorosłych organizator zapewnia 

a) opiekę pilota/rezydenta na czas przejazdu i w czasie pobytu, 

b) transport autokarem/busem w obie strony oraz transfery na stok 

c) ubezpieczenie  NNW 

d) szkolenie narciarskie z instruktorem dla osób, które zarezerwowały wyjazd ze szkoleniem 

e) realizację programu zawartego w ofercie wyjazdu narciarskiego dla dorosłych 

 

5. Sprzęt narciarski: 

a) każdy uczestnik odpowiada za przygotowanie własnego sprzętu narciarskiego 

b) zaleca się używanie kasku ochronnego 
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6. Obowiązki i prawa organizatora 

Obowiązki: 

a) Organizator ma obowiązek zabezpieczyć odpowiedni transport zarówno dla pasażerów jak i sprzętu 

narciarskiego. 

b) Kadra instruktorska zatrudniona przez organizatora musi posiadać niezbędne uprawnienia                   

i kwalifikacje do prowadzenia szkolenia narciarskiego. 

Prawa: 

a) W przypadku braku warunków narciarskich, bardzo złych warunków pogodowych lub 

niewystarczającej liczby uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu.           

W przypadku odwołania świadczeń z wyżej wymienionych przyczyn , zamawiający otrzymuje 

niezwłocznie pełny zwrot wniesionych wpłat 

b) W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator ma prawo zmienić miejsce docelowe 

wyjazdu na takie, które będzie spełniać oczekiwania uczestników. 

c) Odwołanie wyjazdu może nastąpić także, gdy przeprowadzenie świadczenia zostanie szczególnie 

utrudnione lub zagrożona z powodu zdarzeń noszących cechy siły wyższej, takich jak decyzje władz 

państwowych dotyczących Covid 19, klęski żywiołowy itp. 

 

7. Zapisy i płatności 

a) Zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie 

internetowej www.maxisport.com.pl lub w inny sposób uzgodniony z organizatorem. 

b) Dokonując zgłoszenia, osoba zgłaszająca potwierdza tym samym fakt, iż zapoznała się z ofertą 

dotyczącą wyjazdu narciarskiego, warunkami uczestnictwa, regulaminem oraz opłatami. 

c) Wpłaty za wyjazd należy dokonać przelewem na konto organizatora zgodnie z procedurami wpłaty 

zaliczek i pozostałej kwoty.  

d) W przypadku rezygnacji uczestnika z wyjazdu, zwracana jest kwota uprzednio wpłacona, 

pomniejszona o faktycznie poniesione koszty przez organizatora. 

 

8. Dane osobowe 

Osoby zgłaszające oraz uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

Maxisport Szkoła Aktywnego Wypoczynku (art 23 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych 

Osobowych) w celach realizacji oferty. 

 
 


