
Warunki uczestnictwa w weekendowych wyjazdach narciarskich 
 

§ 1 
Organizator zobowiązuje się do: 
-zorganizowania wyjazdów i zapewnienia transportu na stoki narciarskie  
-przeprowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie nauki oraz doskonalenia jazdy na nartach przez kadrę 
instruktorską o kwalifikacjach SITN-PZN/MENiS 
- opieki nad Uczestnikiem przez czas trwania wyjazdu, 
- zapewnienia nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tyczek, pomiar czasu, kamizelki dla kursantów w 
czasie szkolenia), 
 

§ 2 
Umowa zostaje zawarta na ilość  wyjazdów zaznaczoną przez klienta w harmonogramie. 
 
 

§ 3 
1. Zajęcia trwają po 4-5 godzin szkoleniowych na każdym wyjeździe. 
2. Transport autokarem lub busem zapewniony jest z Łańcuta i Rzeszowa. Szczegółowe godziny wyjazdu i 
powrotu dostępne będą na stronie internetowej www.fansport.info.pl lub telefonicznie u Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zajęć z przyczyn od niego niezależnych (m.in. 
warunki pogodowe, śniegowe), o czym poinformuję Klienta telefonicznie, jednocześnie wyznaczając 
kolejny termin wyjazdu. 
5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wyjazdu jeśli liczba Uczestników nie osiągnie 
zakładanego minimum Uczestników (10 osób) i poinformuje o tym Klienta telefonicznie nie później niż 
jeden dzień przed wyjazdem, jednocześnie wyznaczając kolejny termin wyjazdu. 

 
 

§ 4 
 
1. Uczestnictwo w wyjazdach jest odpłatne według cennika podanego na stronie www.fansport.info.pl. w 
ofercie wyjazdów weekendowych. 
2. Istnieje możliwość, po uprzedniej konsultacji z Organizatorem, skorzystania jedynie ze szkolenia lub 
jedynie z przejazdu. 
3. Cena nie zawiera kosztu zakupu karnetów narciarskich i wypożyczenia sprzętu. 
4. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe wyłącznie po uiszczeniu opłaty.  
5. Rezygnacja z udziału w wyjazdach może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia złożonego 
przez Klienta Organizatorowi po dokonaniu wszelkich rozliczeń finansowych. Za datę rezygnacji 
przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez Organizatora. 
6. Niewykorzystanie przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie świadczeń objętych programem 
wyjazdów nie może stanowić podstawy do obniżenia płatności lub żądania ekwiwalentu za 
niewykorzystane świadczenia.  
7.  Nieobecności wynikające z przewlekłej choroby Uczestnika rozpatrywane będą indywidualnie z 
Organizatorem. 

§ 5 
Uczestnik jest obowiązany do posiadania kasku podczas zajęć szkoleniowych. 

§ 6 
1. Zajęcia odbywać się będą w grupach 4-8 osobowych. Kwalifikacji Uczestnika do grupy szkoleniowej 
dokonuje kadra nauczająca według umiejętności. 
2. Za bezpieczeństwo Uczestnika podczas zajęć odpowiada instruktor grupy. 
3. Podczas zajęć Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek instruktora. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli 
Uczestnik rażąco utrudnia przeprowadzenie zajęć lub stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub 
innych osób. Wszelkie koszty związane z wypowiedzeniem umowy w tym trybie ponosi Klient. 

§ 7 

http://www.fansport.info.pl/
http://www.fansport.info.pl/


Klient zobowiązany jest potwierdzić przed każdym wyjazdem uczestnictwo telefonicznie lub drogą 
elektroniczną nie później niż trzy dni przed planowanym wyjazdem.  

§ 8 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę mienia przez Uczestnika. 

§ 9 
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestnika dla celów 
marketingowych (między innymi: na stronie internetowej, folderach) pod warunkiem, że wizerunek 
utrwalony został w trakcie trwania kursu. 

 
§ 10 

 
1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mają właściwe 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

 

§11 
1. Klient oświadcza, że został poinformowany, że administratorem jego danych osobowych jest:  

Andrzej Jaworski prowadząca Szkołę Sportu i Rekreacji „Fan-Sport” z siedzibą w Łańcucie.                                                                                     

                                                                                                                                                      

2. Dane te są zbierane przez Organizatora w celu realizacji umowy o świadczenie usługi wyjazdów 

narciarskich oraz w celach marketingowych. Klient ma prawo do dostępu i poprawiania treści tych danych.  

3. Klient podpisując niniejszą Umowę wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Andrzeja Jaworskiego prowadzącego działalność gospodarczą Szkołę Sportu i Rekreacji „Fan-Sport” z 

siedzibą w Łańcucie w celach realizacji Umowy oraz w celach marketingowych.  

 

4. Podanie danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich 

niepodanie uniemożliwia zrealizowanie niniejszej Umowy.  

 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

realizacji usługi  w celach marketingowych a także w związku z realizacją 5 letniego obowiązku 

archiwizacyjnego. 

 

6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli uzna że jego dane lub dane uczestnika są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

7. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) 

(tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie przed Klienta 

przed zawarciem umowy. 

 
 
 
 


