UMOWA
Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w Jeleniej Górze między:
Firmą Cztery Pory Sportu Marcin Piotrowski mieszczącą się w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 13/1,
NIP 611214-15-65, nr regon 020376445, zwanym dalej Organizatorem,
a
biorącym udział w szkoleniu lub w przypadku osoby niepełnoletniej jego prawnym opiekunem

.................................

...........................................

Imię i Nazwisko ucznia

Imię i Nazwisko prawnego opiekuna

.................................
Numer ewidencyjny PESEL ucznia

..................................................................................
Adres zameldowania (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

..................................................................................
Adres korespondencyjny (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

................................

...........................................

Telefon kontaktowy (domowy, komórkowy)

adres email

zwanym dalej Uczestnikiem.
§1
Uczestnik będzie uczęszczał na zajęcia (właściwe podkreślić):
a) w soboty i niedzielę
b) wyłącznie w sobotę
c) wyłącznie w niedzielę d) co drugi weekend
§2
Wpisanie na listę uczestników szkolenia następuje po podpisaniu niniejszej umowy oraz wpłaceniu zaliczki w
wysokości 500 zł.
§3
1. Czesne za szkolenie w sezonie 20120/2021 wynosi 1400 zł.
2. Czesne dla osób deklarujących chęć korzystania z zajęć SN SUPERNARTY tylko raz w tygodniu (sobota
albo niedziela albo co drugi weekend) wynosi 900zł
3. Uczniom, mającym co najmniej jednoroczny staż w szkoleniu SN SUPERNARTY.pl, przysługuje zniżka w
wysokości 50 zł. Zniżki nie przysługują osobom deklarującym uczestnictwo wyłącznie w jeden dzień w
tygodniu
4. Termin płatności pełnej kwoty czesnego upływa 10 grudnia 2020r.
5. Opłat należy dokonywać osobiście w biurze szkoły przy ul. Kopernika 4 (lokal najbliżej ul. Fortecznej) lub
na rachunek bankowy:
Cztery Pory Sportu Marcin Piotrowski
ul. Bankowa 13/1
58-500 Jelenia Góra
mBank 89 1140 2004 0000 3802 4424 7667
§4
Organizator zapewnia:
1. Zajęcia narciarskie w dniach:
- 9-10, 16-17, 30-31 stycznia 2021r.
- 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 lutego 2021r.
- 6-7, 13-14, 20-21 marca 2021;
2. Dojazd z Jeleniej Góry na miejsce zajęć i z powrotem
3. Czas trwania zajęć na stoku – ok. 4 godziny. Czas trwania zajęć może ulec zmianie z powodu złych
warunków pogodowych lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora;
4. Opiekę i szkolenie instruktora w trakcie trwania zajęć w grupach liczących:
a.
do 10 osób (w szczególnych przypadkach dopuszcza się do 12 osób w jednej grupie) dla grup
zaawansowanych
b.
do 6 osób dla najmłodszych grup początkujących

1.
2.

§5
Zajęcia narciarskie odbywać się będą w Karpaczu w ośrodku Kompleks Narciarski Śnieżka, Winterpol
Biały Jar oraz Paseky nad Jizerou (Czechy)
W przypadku niedogodnych (niebezpiecznych) warunków śniegowych albo pogodowych zajęcia mogą
zostać przeniesione na inne stoki narciarskie, przeniesione na inny termin lub też odwołane odwołane.

1

3.

1.

2.

1.
2.

1.
2.

3.

W przypadku odwołania zajęć i nie wyznaczenia innego możliwego terminu Uczestnik otrzymuje zwrot w
kwocie proporcjonalnej do zapłaconego czesnego za odwołany każdy dzień
§6
Uczestnik powinien posiadać na każdych zajęciach:
a. Kask narciarski,
b. Przygotowany (posmarowane ślizgi oraz naostrzone krawędzie) i sprawny sprzęt narciarski,
c. Strój narciarski zapewniający bezpieczne oraz komfortowe uczestnictwo w zajęciach na śniegu.
d. Gorący napój (np. herbata) oraz „drugie śniadanie” bądź pieniądze pozwalające na zakup posiłku.
Uczestnik zobowiązuje się brać czynny udział w szkoleniu, stosować się do poleceń instruktora,
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na stokach narciarskich, nie palić papierosów, nie
pić alkoholu oraz nie zażywać narkotyków. W przypadku naruszenia powyższych punktów w skrajnych
przypadkach uczestnik może zostać usunięty z listy uczestników bez zwrotu opłaty za szkolenie.
§7
Koszty związane z korzystaniem z wyciągów narciarskich pokrywa Uczestnik.
W przypadku udziału w zawodach narciarskich organizowanych przez podmioty zewnętrzne, koszty
związane ze startem pokrywa Uczestnik.
§8
Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej.
W przypadku odstąpienia od umowy Uczestnik ponosi koszty szkolenia w wysokości:
a) 100 zł jeśli nastąpi to przed rozpoczęciem się pierwszych zajęć;
b) 50% ceny szkolenia jeśli nastąpi to po rozpoczęciu się pierwszych zajęć, ale nie później niż 15
stycznia 2021r.;
c) 100% ceny szkolenia jeśli nastąpi to po 15 stycznia 2021r.
W przypadku braku możliwości kontynuacji uczestnictwa w zajęciach przez Uczestnika z powodu kontuzji
nabytej w czasie zajęć narciarskich lub długotrwałej choroby, Uczestnik może ubiegać się o zwrot kosztów
szkolenia w kwocie proporcjonalnej do zapłaconego czesnego za każdy dzień nieobecności.

§9
Stan zdrowia Uczestnika pozwala mu na uprawianie narciarstwa.
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§ 10
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy osobistych Uczestnika w szczególności za
sprzęt narciarski, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp3 i pozostały wartościowy
sprzęt i ich eksploatację przez innych uczestników.

§ 11
Uczestnik wyraża zgodę na
a. przetwarzanie danych osobowych w zakresie potrzebnym do zrealizowania niniejszej umowy, w
sezonie narciarskim 2010/2021 przez Organizatora.
b. na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na wykonanych fotografiach w celach marketingowych i
promocyjnych Organizatora przez ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali
społecznościowych takich jak facebook, instagram i portale podobne.
c. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, promocyjnych w tym dla prezentacji
nowych produktów i nowych usług przez kierowanie takich informacji handlowych i
marketingowych drogą elektroniczną na przekazany przeze mnie adres e-mail oraz przez kontakt
telefoniczny na podany przeze mnie numer telefonu, przez czas nieograniczony. (w przypadku braku
zgody proszę ten podpunkt skreślić)
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§ 12
We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Każda zmiana w postanowieniach niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………….

………………………………….

data i podpis Uczestnika

Organizator
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