Regulamin uczestnictwa w zajęciach narciarskich szkoły narciarskiej
BACTIVE
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach szkoły narciarskiej BACTIVE jest znajomość
regulaminu oraz jego akceptacja przez uczestnika lub jego prawnego opiekuna.
1. Szkoła narciarska BACTIVE Gliwice prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą
BACTIVE z siedzibą w Gliwicach, Młodych Patriotów 22/10, NIP 6312666120 w
zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej dzieci i dorosłych. Oferta usług
dostępna jest na stronie www firmy BACTIVE Bartłomiej Cygan.
2. Zapisanie na zajęcia następuje poprzez zgłoszenie karty uczestnictwa oraz
przedpłacenie 100zł w ramach rezerwacji miejsca w grupie szkoleniowej.
3. Uczestnikiem może być każda osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia po uprzedniej
zgodzie opiekunów prawnych.
4. Zajęcia sportowe prowadzone są przez instruktorów posiadających kwalifikacje
potwierdzone odpowiednimi licencjami i legitymacjami. Przebieg nauczania zgodny
jest ze sztuką szkolenia narciarskiego a także pokrywa się z wytycznymi PZN i SITN a
także norm FIS dotyczących szkolenia i zasad bezpieczeństwa podczas jazdy na
nartach.
5. Szkolenie prowadzone jest na stokach narciarskich Beskidu Śląskiego lub Jury
Krakowsko-Częstochowskiej. Miejsce szkolenia ustalane jest w przeddzień szkolenia.
6. Cena uczestnictwa w zajęciach nie zawiera cen karnetu narciarskiego.
7. Długość szkolenia zależna jest od warunków atmosferycznych oraz śniegowych. W
optymalnych warunkach szkolenie trwa ok. 5 godzin.
8. Szkoła nie zapewnia w ramach pakietu szkolenia sprzętu narciarskiego.
9. Harmonogram wyjazdów dostępny jest na stronie www.bactive.com.pl. Organizator
zastrzega prawo do zmiany terminu wyjazdów.
10. W przypadku braku stawiennictwa na zajęciach w ramach pakietu szkoleń organizator
nie zwraca poniesionych kosztów.
11. Zwrot zaliczki w przypadku rezygnacji z wykupionego pakietu Szkolenia może
wynieść maksymalnie 50% wartości wykupionych, niezrealizowanych szkoleń.
Zaliczka (100zł) na poczet rezerwacji miejsca nie jest zwracana jeżeli rezygnacja
nastąpi po dniu 1 grudnia 2017.
12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź w
sprzęcie w czasie trwania zajęć wynikających z nie dostosowania się do poleceń
instruktora prowadzącego zajęcia.
13. Uczestnicy biorący udział w zajęciach są zobligowani do posiadania sprzętu
narciarskiego w tym kasku w stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną
eksploatację sprzętu.
14. Pozostałe sprawy nie uregulowane regulaminem są regulowane przez właściciela firmy
który zastrzega prawo do zmiany w regulaminie.
15. Uczestnicy kursów szkoły narciarskiej BACTIVE wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celach logistycznych i informacyjnych a także wyrażają zgodę
na publikacje wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

