WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ORGANOZOWANYM
PRZEZ „KenyOnBoard – Krzysztof Traczyk” - Silesia Snow & Wind Academy
ZWANYM DALEJ ORGANIZATOREM
I. Warunki ogólne
1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem Szkolenia a Organizatorem następuje
z chwilą zaakceptowania warunków uczestnictwa przy wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego przez Klienta lub/oraz wpłacenie przez Klienta zadatku (zwykle opłaty
szkoleniowej) w wysokości określonej w ofercie.
2. Stronami Umowy są Organizator i Klient – uczestnik Szkolenia. Klientami są
również uczestnicy szkolenia wpisani przez Klienta. W imieniu Klienta - osoby małoletniej
mającej być uczestnikiem szkolenia Umowę potwierdza przez wpłatę zadatku jego
przedstawiciel ustawowy. Organizator prosi również o kontakt telefoniczny lub
e-mail`owy opiekuna ustawowego osoby małoletniej z Organizatorem w celu
potwierdzenia danych uczestnika szkolenia, wybranego poziomu szkolenia i zgody
na udział osoby małoletniej w szkoleniu.
3. Przy zawieraniu Umowy Organizator określi rodzaj dokumentów niezbędnych
do uczestnictwa w Imprezie oraz termin ich okazania lub dostarczenia do Organizatora.
W przypadku Klienta – osoby małoletniej mającej być uczestnikiem szkolenia wymagana
jest pisemna zgoda jego przedstawiciela ustawowego na udział w szkoleniu wg. wzoru
sporządzonego przez Organizatora. Wzór zgody zostanie przesłany drogą E-mail`ową do
Klienta. Ustawowy przedstawiciel Klienta jest zobowiązany dostarczyć do Organizatora
podpisaną zgodę na udział osoby małoletniej w Szkoleniu do pierwszego dnia realizacji
szkolenia.
4. Organizator w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych, w szczególności
z powodu decyzji władz państwowych, zamieszek, strajków, działania siły wyższej
zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia lub zmiany jego programu lub miejsca.
Gdy powodem odwołania Szkolenia jest brak wymaganego minimum Klientów –
uczestników danego Szkolenia odwołanie Szkolenia powinno nastąpić nie później jednak
niż na 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. W przypadku odwołania Szkolenia Klient
otrzyma zwrot wpłaconej Organizatorowi zadatku w terminie do 14 dni od daty
odwołania. W przypadku odwołania Szkolenia z powodu siły wyższej lub nie zgłoszenia się
minimalnej liczby uczestników Szkolenia określonej w Umowie lub ofercie Klientowi nie
przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.
5. Klient oświadcza, iż: został zapoznany z wymaganiami zdrowotnymi, których
wypełnienie jest niezbędne dla uczestnictwa w szkoleniu, stan zdrowia i rozwoju
psychicznego i fizycznego Uczestnika pozwala mu na uprawianie sportów ekstremalnych
przewidzianych w Programie Szkolenia
6. Klient przyjmuje do wiadomości, że podczas Szkolenia Uczestnik będzie nauczany
technik freestyle’owych m.in. jazda w halfpipe, skoki big air, jazda na rail’ach (zimą) oraz
skoki na fali, na wpięciu i wypięciu podczas szkoleń kitesurfingowych (latem).
7. Klient i Uczestnik wyrażają zgodę na branie udziału w zajęciach na stoku zimą i wodzie
latem na własną odpowiedzialność i przyjmują do wiadomości, że istnieje ryzyko
wystąpienia czynników lub zdarzeń niezależnych od Organizatora, które mogą być
przyczyną powstania niebezpieczeństwa oraz uszczerbku dla zdrowia i życia, za które
Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności.
8. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia:
1) Szkolenia na najwyższym poziomie przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską instruktorów sportu, rekreacji w danej dyscyplinie (narty, snowboard, windsurfing,
kitesurfingu) oraz instruktorów posiadających uprawnienia związkowe(SITN, SITS, POIK,
IKO) w danej dyscyplinie,
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2) organizacji dotyczących nart, snowboardu, windsurfingu, kitesurfingu i zajęć
teoretycznych, praktycznych, gimnastycznych oraz konkursów, zawodów i imprez
rozrywkowych oznaczonych w Programie szkolenia (program może być ustalany
na miejscu),
3) dla osób niepełnoletnich - opieki przez cały czas trwania szkolenia,
4) dokumentacji fotograficzną i filmową ze szkolenia,
5)udostępniania informacji dotyczących wykonania niniejszej umowy w swojej siedzibie.
6) w/w szczegóły zobowiązań obowiązują w przypadku nie podania ich w ofercie wyjazdu.
7) skierować Klienta do zaprzyjaźnionych biur podróży, agencji, hoteli, apartamentów w
celu wybrania najkorzystniejszej i optymalnej formy zakwaterowania na czas szkolenia
oraz przejazdu na miejsce szkolenia.
9. Organizator zobowiązuje się przedstawianie i zaproponowania optymalnej umowy
ubezpieczenia na rzecz Uczestnika od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych
wypadków NNW (narażających życie i zdrowie oraz kontuzji sportowych) oraz od
odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie wynikającym z niniejszej umowy. Koszt
zawarcia umowy, o której mowa w ustępie 9 Klient pokrywa we własnym zakresie
(bezpośrednio u ubezpieczyciela) choć wstępna kalkulacja kosztów imprezy szkoleniowej
ją zawiera.
10. Klient może dodatkowo zawrzeć umowę ubezpieczenia przedmiotów wartościowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę rzeczy ruchomych i
środków pieniężnych podczas trwania szkolenia należących do Klienta.
II. Warunki płatności
1. Przy akceptacji warunków i potwierdzeniu Umowy Klient wpłaca Organizatorowi
zadatek w wysokości określonej w ofercie (zwykle w kwocie minimalnej opłaty
szkoleniowej). Pozostałą część płatności szkoleniowej Klient obowiązany jest wpłacić na
miejscu szkolenia (chyba, że w ofercie będzie zaznaczone inaczej) W przypadku
zgłoszenia przez Klienta chęci uczestniczenia w Szkoleniu, w terminie krótszym niż na 15
dni przed rozpoczęciem Szkolenia, Klient jest zobowiązany do zapłacenia całej ceny
szkolenia w okresie do 7 dni od akceptacji Umowy (wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego na stronie www).
2. Płatność zadatku następuje przelewem na rachunek bankowy Organizatora.
W przypadku dokonania zapłaty w formie przelewu dniem zapłaty jest dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek Organizatora.
3. W przypadku nie dokonania przez Klienta minimalnej wpłaty ceny w terminie do 14 dni
od daty zgłoszenia (wypełnienie formularza zgłoszeniowego i akceptacji warunków
uczestnictwa w szkoleniu) Umowa ulega rozwiązaniu.
4. Cena szkolenia obejmuje szkolenie zgodnie z wytycznymi organizacji/stowarzyszeń,
których Organizator posiada licencję czyli SITS (zimą) i POIK (latem). Szkolenie zawiera:
- zajęcia praktyczne na śniegu (zimą) i na wodzie (latem)
- zajęcia teoretyczne
- wideo i foto analiza
- zajęcia sprawnościowe uzupełniające
5. Cena usługi szkoleniowej określona w Umowie może być podwyższona jeżeli nastąpi
wzrost kosztów przeprowadzenia szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.
Cena szkolenia będzie podwyższona o kwotę, o jaką wzrosną w/w koszty. Cena jednak
nie może być podwyższona w okresie 7 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia.
Podwyższenie ceny z w/w okoliczności nie stanowi zmiany warunków Umowy.
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III. Rezygnacja z Imprezy i zwroty
1. Klient może zrezygnować ze Szkolenia w każdym czasie za pisemnym powiadomieniem
Organizatora o swojej rezygnacji. Za osobę małoletnią rezygnację składa w jej imieniu
przedstawiciel ustawowy. Za datę rezygnacji uznaje się dzień otrzymania przez
Organizatora pisemnej informacji o rezygnacji, dzień następujący po dniu, w którym
Klient nie wykona czynności wynikających z Umowy takich jak na przykład dostarczenie
w terminie wymaganych do uczestniczenia w Szkolenia dokumentów, potwierdzenie
udziału w Szkoleniu po otrzymaniu od Organizatora zawiadomienia o zmianie istotnych
warunków Umowy lub dzień rozpoczęcia Imprezy w przypadku gdy Klient nie weźmie w
niej udziału.
2.
a) Jeżeli Klient zrezygnuje ze Szkolenia z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora,
w tym w szczególności: nie dotrzymania przez Klienta określonych w Umowie terminów
dostarczenia dokumentów, uiszczenia odpowiednich opłat, nie przybycia lub nie przybycia
w terminie na miejsce zbiórki – rozpoczęcia Szkolenia, choroby lub innych wypadków
losowych, uniemożliwienia udział Klienta w Szkoleniu Organizator potrąca z ceny
Szkolenia:
a. opłatę manipulacyjną w wysokości 10% ceny Szkolenia przy rezygnacji w terminie
do 41 dnia przed rozpoczęciem Szkolenia,
b. 35% ceny Szkolenia w przypadku rezygnacji w okresie między 40 a 31 dniem przed
rozpoczęciem Szkolenia,
c. 50% ceny Szkolenia w przypadku rezygnacji w okresie między 31 a 15 dniem przed
rozpoczęciem Szkolenia,
d. 70% ceny Szkolenia w przypadku rezygnacji w okresie między 14 a 4 dniem
od rozpoczęcia Imprezy,
e. 100 % ceny Szkolenia w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 4 dni przed
rozpoczęciem Szkolenia.
b) Jeżeli Klient zrezygnuje z świadczeń w zakresie zakwaterowania i przejazdu, które
zaakceptował decydując się na udział w szkoleniu a, na które Organizator skierował
Klienta do wcześniej wybranej optymalnej oferty zaprzyjaźnionego Biura Podróży,
Agencji, Hotelu, Apartamentu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora. W tym
w szczególności: nie dotrzymania przez Klienta określonych terminów dostarczenia
dokumentów, uiszczenia odpowiednich opłat, nie przybycia lub nie przybycia w terminie
na miejsce świadczonej usługi turystycznej, choroby lub innych wypadków losowych,
uniemożliwienia skorzystanie Klienta z wcześniej zadeklarowanych świadczeń
turystycznych w wybranym Biurze Turystyczny, Agencji, Hotelu, Apartamencie
Organizator będzie się domagał zwrotu poniesionych kosztów z tego tytułu, jeśli takowe
wystąpią.
3. Potrącenia z powodu rezygnacji przez Klienta ze Szkolenia następują niezależnie od
daty (dnia) zawarcia Umowy.
4. Zwrotu wpłaconej przez Klienta ceny Szkolenia po odliczeniu kwot potrąconych
zgodnie z punktem 2 Rozdziału VI Organizator dokonuje w terminie 14 dni, od dnia
rezygnacji przez Klienta ze Szkolenia. Od zwracanych kwot nie należą się Klientowi
odsetki.
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REGULAMIN UCZESNICTWA W SZKOLENIU
ORGANIZOWANM PRZEZ KENYONBOARD – KRZYSZTOF TARCZYK SILESIA SNOW
& WIND ACADEMY
1. Każdy z uczestników poprzez zgłoszenie uczestnictwa w imprezie sportowej akceptuje
poniższy regulamin i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania celem
zapewnienia sobie i pozostałym uczestnikom bezpieczeństwa.
2. Każdy uczestnik ma obowiązek stosowania się do poleceń instruktora lub innej osoby
prowadzącej zajęcia dotyczących sposobu wykonywania ćwiczeń oraz udziału w zajęciach
oraz wszelkich innych poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa
indywidualnego oraz grupowego uczestników.
3. W czasie zajęć uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz
innych środków odurzających. O naruszeniu tego zakazu Organizator niezwłocznie
informuje przedstawicieli ustawowych niepełnoletnich uczestników.
4. Osoby, które w stanie nietrzeźwym, bądź pod wypływem środków odurzających
spowodują kontuzję, narażenie lub naruszenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia swojego
i innych mogą zostać wydalone przez Organizatora na koszt swój bądź przedstawiciela
ustawowego.
5. Uczestnicy są zobowiązani do: sprawdzenia stanu technicznego każdego elementu
sprzętu, dostosowania go do swoich potrzeb zgodnie z zasadami prawidłowego
użytkowania, dokonania czynności konserwujących sprzęt zwyczajowo stosowanych
przed jazdą, poinformowania instruktora o wszelkich uszkodzeniach sprzętu oraz
usterkach, które mogą wywołać dyskomfort lub niebezpieczeństwo podczas jazdy dla
uczestnika użytkującego sprzęt lub innych osób.
6. Zabronione jest używanie niesprawnego lub niedopasowanego dla potrzeb danego
uczestnika sprzętu. Instruktor niezwłocznie po otrzymaniu od uczestnika zgłoszenia
o powyższych okolicznościach wydaje uczestnikowi sprawny sprzęt bądź dostosowuje
sprzęt dla potrzeb uczestnika.
7. Postanowienia zawarte w poprzedzającym punkcie nie dotyczą sytuacji, kiedy
Uczestnik przyjeżdża ze sprzętem własnym. W takim wypadku Instruktor ma prawo
zabronić używania niesprawnego lub niedopasowanego dla potrzeb uczestnika sprzętu.
8. Organizator szkolenia zwolniony jest od odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego
użytkowania sprzętu, jeżeli uczestnik nie przestrzega powyższych postanowień
regulaminu.
9. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w kursach szkoleniowych realizowanych przez
„KenyOnBoard”
jest
posiadanie
dobrego
stanu
zdrowia
pozwalającego
na uczestnictwo w zajęciach praktycznych na śniegu(zimą), podstawowa umiejętność
pływania wpław(latem) oraz:
- Posiadanie odpowiedniego sprzętu pozwalającego na realizację treści
programowych kursów szkoleniowych(zimą) (np. narty zjazdowe, buty narciarskie,
kijki narciarskie, deska snowboardowa, wiązania, buty snowboardowe). W przypadku nie
posiadania własnego sprzętu Organizator kursu na prośbę Klienta odpłatnie wypożyczy
wymagany sprzęt z zaprzyjaźnionej firmy po preferencyjnych cenach (o chęci użyczenia
sprzętu na kurs szkoleniowy należy poinformować Organizatora przynajmniej na 7 dni
przed planowanym terminem szkolenia).
- Obowiązek posiadania kasków dla niepełnoletnich uczestników kursów
szkoleniowych na każdym poziomie zaawansowania zarówno narciarstwa zjazdowego
i snowboardu.
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- Obowiązek posiadania kasków dla wszystkich uczestników kursów
szkoleniowych na snowboardzie na każdym poziomie zaawansowania (dotyczy
również kadry instruktorskiej) – odgórny nakaz SITS. Jako szkoła z Licencją SITS PZS
jesteśmy zobowiązania do przestrzegania wytycznych i dawać dobry przykład bezpiecznej
jazdy.
- Obowiązek posiadania kasków dla wszystkich uczestników szkoleń
kierunkowych freestyle i sportowej jazdy na tyczkach na każdym poziomie
zaawansowania zarówno narciarstwa zjazdowego i snowboardu. Wszyscy uczestnicy
są zobowiązani do używania (zgodnie z pouczeniami Instruktorów) odpowiednich
ochraniaczy oraz stroju zapewniającego ochronę zdrowia i bezpieczeństwa.
- Obowiązek posiadania kasków dla niepełnoletnich uczestników kursów
szkoleniowych na każdym poziomie zaawansowania kitesurfingu.

10. Każdy z uczestników ma prawo do odmówienia uczestniczenia w części zajęć lub
poszczególnych ćwiczeniach, jeżeli uzna, że są dla niego zbyt trudne lub zbyt
niebezpieczne. Oświadczenie o odmowie należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi bądź
innej osobie prowadzącej zajęcia.
11. Każdy z uczestników jest bezwzględnie zobowiązany do niezwłocznego
poinformowania instruktora lub innej osoby prowadzącej zajęcia o każdej niedyspozycji
zdrowotnej.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań uczestników
sprzecznych z poleceniami instruktorów i innych osób prowadzących zajęcia oraz
za działania niezgodne z niniejszym Regulaminem.
13. Warunkiem uczestnictwa
powyższego Regulaminu.

w

szkoleniu

jest

zaakceptowanie

i

przestrzeganie

W związku z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych wyrażam zgodę
na przechowywanie moich danych osobowych celem przesyłania katalogów i materiałów
reklamowo – promocyjnych związanych z działalnością naszej Szkoły.
„KenyOnBoard – Krzysztof Traczyk” – Silesia Snow & Wind Academy
41-810 Zabrze Ul. Paderewskiego 103/3
NIP 648-250-96-49
WWW.kenyonboard.com
keny@kenyonboard.com
tel. 508146103
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