
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGULAMIN OBOZU MŁODZIEŻOWEGO 
organizowanego przez firmę AKADEMICKA SZKOŁA NARCIARSKA 

 

§1 

Firma Akademicka Szkoła Narciarska Jakub Kowalski, ul. Sarbinowska 43/8, 54-317 

Wrocław  NIP: 8942884813  zwana dalej Organizatorem  zobowiązana jest zorganizować 

obóz zgodnie z przedstawioną wcześniej ofertą. 

 

§2 

Regulamin niniejszy reguluje prawa i obowiązki uczestników obozu organizowanego przez 

ww. organizatora, a także konsekwencje wynikające z niedochowania tych obowiązków. 

Warunkiem uczestnictwa w obozie jest zaakceptowanie przez uczestnika oraz jego prawnych 

opiekunów Regulaminu obozu zwanego dalej regulaminem, najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

obozu. 

 

§3 

Organizator może dokonać zmian w ofercie w przypadku  zaistnienia niezależnych 

od Organizatorów okoliczności, uniemożliwiających jej realizację. 

 

§4 

Organizator  może odwołać imprezę w przypadku, gdy liczba chętnych nie przekroczy 

80% zaplanowanej liczby uczestników lub z innych przyczyn od siebie niezależnych, w 

szczególności z uwagi na złe warunki atmosferyczne lub wyłączenie stoku z użytku. 

Odwołanie obozu może nastąpić najpóźniej na 10 dni przed jego rozpoczęciem. 

 

§5 

Wpłata zaliczki równoznaczna jest z akceptacją regulaminu obozu. 

 

§6 

Każdy uczestnik obozu ubezpieczony jest od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się na polisie oraz dostępne są w siedzibie 

Organizatora. 

 

§7 

Rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszając dziecko na obóz oświadczają, że dziecko 

jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do uprawiania sportu. 

 

§8 

Uczestnicy obozu powinni być wyposażeni w: sprzęt potrzebny do uprawiania narciarstwa lub 

snowboardu . 



 

§9 

Organizatorzy w przypadku nie spełnienia warunków przewidzianych w §8  niniejszego 
Regulaminu zastrzega sobie prawo podjęcia na koszt uczestnika obozu odpowiednich 

czynności, w celu zapewnienia mu sprzętu, który odpowiadałby powyższym wymaganiom. 

 

§10 

Uczestnicy obozu zobowiązani są do: 

• poszanowania praw innych uczestników obozu, 

• stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie, 

• wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna, 

• informowania instruktora przed przystąpieniem do wykonywania żądanych ćwiczeń o swej 

każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających 

wykonanie ćwiczeń, 

• uczestniczenia we wszystkich zajęciach  prowadzonych na obozie (opuszczenie zajęć może 

nastąpić tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez instruktora), 

• dbania o sprzęt zarówno własny jak i innych uczestników obozu, dbania o wyposażenie 

znajdujące się w miejscu zakwaterowania i środkach transportu. 

 

§11 

Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających jest surowo 

zabronione i grozi wydaleniem z obozu na koszt rodziców. 

 

§12 

Samowolne oddalanie się podczas zajęć oraz opuszczanie terenu ośrodka bez zgody 

opiekuna jest surowo zabronione. 

 

§13 

Za szkody spowodowane przez uczestnika obozu odpowiadają finansowo jego rodzice lub 

prawni opiekunowie. 

 

§14 

Organizatorzy nie sprawują pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie obozu. 

Jeśli uczestnik obozu posiada telefon komórkowy jest zobowiązany zdeponować go u 

opiekuna – telefony są udostępniane dzieciom  raz dziennie a wyznaczonej godzinie lub w 

jednostkowych, uzasadnionych przypadkach. 

 

§15 

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności punktu 11, 12, 13 

przez uczestnika obozu, uprawnia kierownika do podjęcia decyzji o jego wykluczeniu z 

obozu. W razie zaistnienia takiej sytuacji, rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do 

odebrania uczestnika obozu, w ciągu 24 godzin, na własny koszt i we własnym zakresie lub 

zostaną obciążeni kosztami transportu uczestnika i jego opiekuna, wyznaczonego przez 

organizatora. W takim wypadku Organizatorzy nie zwrócą niewykorzystanych kosztów 

uczestnictwa w obozie. 

 

§16 

Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jego świadczenia na rzecz Organizatora bądź części 

tego świadczenia w przypadku  niepełnego udziału w obozie z przyczyn, za które Organizator 

nie odpowiada. 



 

§17 
Warunki rezygnacji: W przypadku rezygnacji Klienta z obozu potrąca się z zaliczki 

następujące opłaty: 300 zł na ponad 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia/obozu, 

850 zł od 20 do 0 dnia przed rozpoczęciem szkolenia/obozu, za datę  rezygnacji przyjmuje się 

datę dostarczenia pisemnego oświadczenia do jednego z Organizatorów. 

Istnieje możliwość zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji, gdy rezygnujący 

uczestnik lub organizatorzy znajdą na to miejsce innego uczestnika, dopuszcza się również 

zwrot w szczególnych przypadkach  losowych. 

 

§18 

W sytuacji stwierdzenia przez uczestnika obozu nieprawidłowości w organizacji imprezy, 

zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji kierownika 

obozu lub  Organizatora, w celu umożliwienia usunięcia nieprawidłowości w trakcie trwania 

imprezy. 

 

 

 

Akceptuję regulamin 
Data i Podpis Rodzica lub Opiekuna: 
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