BACTIVE BARTŁOMIEJ CYGAN
44-100 GLIWICE, ul. M. Patriotów 22/10
NIP: 631266120

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA ZAJĘĆ
NARCIARSKICH
Nazwisko

Imię

PESEL

Wiek
Adres zamieszkania

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod
pocztowy
Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego

Imię i
nazwisko

Adres
zamieszkania
(jeśli inny)

1. Zajęcia narciarskie prowadzone są w ramach pakietu zajęć „Szkoła
Narciarska BACTIVE” którego cena wynosi 1200 zł brutto.
2. W ramach pakietu zajęć narciarskich „Szkoła Narciarska BACTIVE”
organizator zapewnia :
6 wyjazdów narciarskich w sobotę/niedzielę
3 zajęcia na sali gimnastycznej przed sezonem (sucha zaprawa)
szkolenia w grupach max 6 osobowych na równym poziomie umiejętności i
dostosowanym do grupy wiekowej
o ubezpieczenie NNW
o dojazd z Gliwic i okolic na miejsce zajęć narciarskich
o drobny posiłek na stoku (zupa, frytki, etc. i w czasie dojazdu na stok narciarski
o
o
o

BACTIVE BARTŁOMIEJ CYGAN
44-100 GLIWICE, ul. M. Patriotów 22/10
NIP: 631266120

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki w szkoleniu narciarskim, i jestem
świadom(a) zagrożeń wynikających z uprawiania narciarstwa zjazdowego. Niniejszym
podpisując się akceptuję regulamin zajęć narciarskich.

………………….……………………………………
Podpis rodzica lub opiekuna

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka - oraz moich - w podanym wyżej formularzu, niezbędnym do procesu zapisu w
zakresie kontaktu i przyjęcia zgłoszenia przez BACTIVE BARTŁOMIEJ CYGAN, MŁODYCH
PATRIOTÓW 22/10, 44-100 GLIWICE, NIP 6312666120: Celem wypełnienia formularza jest
zgłoszenie na szkolenia sportowe prowadzone przez podmiot oraz umożliwienie kontaktu z
rodzicami/opiekunami prawnymi.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez
wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy. Brak
zgody uniemożliwia uczestnictwo dziecka w zajęciach narciarskich. Dane osobowe
przechowywane są przez okres prowadzenia zajęć narciarskich.

. ………………………………………………………..
Podpis rodzica lub opiekuna

Załącznik 1. Regulamin zajęć narciarskich.

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. Szczegółowa oferta wyjazdów narciarskich których dotyczy niniejszy regulamin dostępna jest na
stronie http://bactive.com.pl/szkolenia-weekendowe-dla-dzieci a także jest określona w karcie
zgłoszenia uczestnika.
3. Zapisanie na zajęcia następuje poprzez zgłoszenie karty uczestnictwa oraz przedpłacenie 100zł w
ramach rezerwacji miejsca w grupie szkoleniowej.
4. Płatność za kurs może być rozłożona na maksymalnie trzy raty płatne odpowiednio do 1 grudnia,
1 stycznia oraz 1 lutego.
5. Uczestnikiem może być każda osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia po uprzedniej zgodzie
opiekunów prawnych.
6. 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.
7. Szkolenie prowadzone jest na stokach narciarskich Beskidu Śląskiego lub Jury KrakowskoCzęstochowskiej. Miejsce szkolenia ustalane jest w przeddzień szkolenia.
8. Dojazd na szkolenie odbywa się z uprzednio ustalonego miejsca w Gliwicach i jest realizowany za
pomocą autobusów. W trakcie przejazdu dzieci zobowiązane są używać własnego fotelika lub
siedziska zgodnie z przepisami ruchu drogowego i dostosować się do poleceń kierowcy.
9. Długość szkolenia zależna jest od warunków atmosferycznych oraz śniegowych. W optymalnych
warunkach szkolenie trwa ok. 4-4,5 godziny.
10. W przypadku, gdy organizator jest zmuszony odwołać zaplanowane Szkolenie (odbywa się to
tylko z przyczyn zależnych od warunków atmosferycznych np. brak wystarczającej pokrywy
śnieżnej na stokach narciarskich) informacja taka przesyłana jest rodzicom/opiekunowi poprzez
e-mail lub sms nie później niż 24 godziny przed zaplanowanym rozpoczęciem.
11. W przypadku, kiedy z przyczyn losowych organizator nie jest w stanie przeprowadzić
planowanego wyjazdu narciarskiego, termin wyjazdu zostaje przełożony na najbliższy termin
rezerwowy. W przypadku braku możliwości zorganizowania wyjazdu w terminie rezerwowym,
organizator zwraca koszty poniesione przez klienta w wielkości 1/6 ceny pakietu narciarskiego za
każdy odwołany wyjazd.
12. Szkoła nie zapewnia w ramach pakietu szkolenia sprzętu narciarskiego.
13. Harmonogram wyjazdów dostępny jest na stronie www.bactive.com.pl. Organizator zastrzega
prawo do zmiany terminu wyjazdów.

14. Organizator zapewnia możliwość odrobienia 1 wyjazdu w dodatkowym terminie tylko w
przypadku braku stawiennictwa na nie więcej niż 1 zajęciach.
15. W przypadku braku stawiennictwa na więcej niż 1 zajęciach w ramach pakietu szkoleń
organizator nie zwraca poniesionych kosztów.
16. Zwrot płatności za pakiet wyjazdowy 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
października 2019 r..
17. Rezygnacja z wykupionego pakietu jest możliwa najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem najbliższego
wyjazdu szkoleniowego. Oświadczenie o rezygnacji można złożyć telefonicznie lub e-mailowo.
18. 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.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony sprzęt narciarski oraz rzeczy osobiste
uczestników.
19. Uczestnicy biorący udział w zajęciach są zobligowani do posiadania sprzętu narciarskiego w tym
kasku w stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację sprzętu.
20. Na koniec okresu zajęć, na żądanie, klient może otrzymać rachunek lub fakturę VAT.
21. Pozostałe sprawy nie uregulowane regulaminem są regulowane kodeksem cywilnym.

