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Regulamin Szkolenia Cyklicznego 
Sezon narciarski 2022/2023

§1 Definicje:
1. Organizator – Szkoła Narciarska SunSki, ul. Spółdzielcza 6/7, 58-500 Jelenia Góra

NIP: 611-265-67-72, REGON: 020797193
2. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w kursie
3. Składka członkowska – opłata za udział w szkoleniu systematycznym
4. Instruktor – osoba fizyczna prowadząca zajęcia i sprawująca nadzór nad 

uczestnikami kursu
5. Szkolenie – Szkolenie Cykliczne czyli zajęcia narciarskie przeprowadzone przez

organizatora w grupach przy udziale instruktorów
6. Stacja narciarska  – wyciągi narciarskie, koleje linowe, stoki narciarskie i inne

obiekty, z których uczestnicy korzystają na własną odpowiedzialność zgodnie z
ich przeznaczeniem i regulaminami

7. Autobus – Transport autobusowy wynajęty przez Organizatora na miejsce
Szkolenia z Jeleniej Góry i z powrotem

§2 Warunki uczestnictwa
1. Zawarcie umowy uczestnictwa w Szkoleniu przez Uczestnika następuje po:

a. Wysłaniu formularza w przypadku osób pierwszy raz uczestniczących w 
zajęciach,  zaakceptowania niniejszego regulaminu znajdującego się na 
stronie internetowej www.su  nski.pl  

b. Potwierdzeniu przez Organizatora dostępnego miejsca w Szkoleniu
c. Wpłacie zaliczki w wysokości 300zł / 600 zł (rodzeństwo) bądź całej 

kwoty Składki członkowskiej.
2. Składka członkowska za szkolenie w sezonie 2022/2023 wynosi:

a. 1500zł – 11 zajęć - sobota 
3. Zniżki przysługują:

a. 150zł – każdej osobie z rodzeństwa uczestniczącego w bieżącym sezonie w
szkoleniu cyklicznym

4. Dojazd Autobusem jest usługą wliczoną w koszt szkolenia
5. Termin płatności pełnej kwoty składki członkowskiej upływa 11 lutego 2023r.
6. Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:
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           lub gotówką Organizatorowi przy okazji wyjazdów na zajęcia;
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7. Zawierając  umowę  uczestnictwa  Uczestnik  oświadcza,  że  zna
niebezpieczeństwa związane  z  uprawianiem narciarstwa zjazdowego,  a  jego
stan zdrowia pozwala na uprawianie tej dyscypli

8. Ubezpieczenie  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  Uczestnik  może
zawrzeć we własnym zakresie i na własny koszt

§2 Przebieg Szkolenia
1. Zajęcia narciarskie zaplanowane są w dniach:

- 17 grudnia 2022r.
- 7, 14, 21, 28 stycznia 2023r.

- 4, 11, 25 lutego 2023r.

- 4, 11, 18 marca 2023;

2. 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;

3. Zajęcia  prowadzone  są  w  grupach  liczących  do  10  osób  (w  szczególnych
przypadkach  dopuszcza  się  do  12  osób  w  jednej  grupie)  dla  grup
zaawansowanych oraz do 6 osób dla najmłodszych grup początkujących

4. Zajęcia narciarskie odbywać się będą w Karpaczu w ośrodku Karpacz Ski-Arena,
w SuperStacja Czarnów-Ski w Czarnowie;

5. W  przypadku  niedogodnych  (niebezpiecznych)  warunków  śniegowych  albo
pogodowych zajęcia mogą zostać przeniesione na inne stoki narciarskie, także
w Czechach, przeniesione na inny termin lub odwołane

6. W przypadku odwołania zajęć i  nie wyznaczenia innego możliwego terminu
Uczestnik otrzymuje zwrot w kwocie proporcjonalnej do zapłaconego czesnego
za odwołany każdy dzień

7. Uczestnik odpowiada za posiadanie na każdych zajęciach:
a. Kask narciarski,
b. Przygotowany 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.
8. 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.

9. Koszty związane z korzystaniem z wyciągów narciarskich pokrywa Uczestnik.
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10. W  przypadku  udziału  w  zawodach  narciarskich  organizowanych  przez
podmioty zewnętrzne, koszty związane ze startem pokrywa Uczestnik.

11. 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

§3 Rezygnacja
1. Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej lub elektronicznej 

(email).
2. 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 17 stycznia 2023r.;
c) 100% ceny szkolenia jeśli nastąpi to po 17 stycznia 2023r.

3. 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.

§4 Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,, „RODO”) informuję, iż:

1. administratorem  danych  osobowych  podanych  w  formularzu  rezerwacji  i
zapisu  na  Szkolenie  jest  Szkoła  Narciarska  SunSki  mieszczącą  się  w Jeleniej
Górze przy ul. Spółdzielczej 6/7, NIP 611¬265-67-72, nr regon 020797193

2. dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  umowy  o  organizację
szkolenia,  na  podstawie  Art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO.  Dane  osobowe
niepełnoletnich  uczestników  przetwarzane  będą  w  celu  organizacji  zajęć
sportowych  na  podstawie  zgody  udzielonej  przez  ich  rodziców/opiekunów
prawnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

3. po  wykonaniu  umowy  o  organizację  zajęć  ww.  dane  osobowe  będą
przetwarzane  także  w  celach  związanych  z  ewentualnym  ustalaniem  i
dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi (prawnie uzasadniony interes
administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO), oraz w celach rachunkowości zgodnie z
przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit c),

4. podanie  danych  osobowych  i  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych niepełnoletnich kursantów jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie
jest  warunkiem zawarcia  umowy  o  organizację  zajęć  sportowych.  Cofnięcie
zgody jest równoznaczne z odwołaniem udziału w zajęciach.
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5. odbiorcami  danych  osobowych  będą  podmioty  uczestniczące  w  realizacji
przedmiotu  umowy,  tj.  biura  rachunkowe,  ubezpieczalnia,  GOPR,  a  także
podmioty  świadczące  na  rzecz  Organizatora  w  zakresie  niezbędnym  do
prowadzenia Szkolenia,

6. Dane  osobowe  przetwarzane  będą  przez  czas  wykonywania  umowy  o
organizację  Szkolenia  ,  a  po  ich  zakończeniu  –  przez  okres  wymagany
przepisami  prawa (m.in.  ustawa  o  rachunkowości)  lub  do czasu  wniesienia
usprawiedliwionego sprzeciwu albo cofnięcia zgody.

7. posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych
osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  a
także  przenoszenia  danych  oraz  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania
danych w sytuacjach określonych przepisami prawa,

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych  i.  podanie  danych  osobowych  jest  warunkiem
zawarcia umowy

9. Uczestnik wyraża zgodę na
a. na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na wykonanych fotografiach

w  celach  marketingowych  i  promocyjnych  Organizatora  przez  ich
publikację  na  stronie  internetowej,  za  pośrednictwem  portali
społecznościowych

b. 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 Uczestnika adres e-mail oraz przez
kontakt telefoniczny na podany przez Uczestnika numer telefonu, przez
czas nieograniczony.

10. Nie  wyrażenie  zgody  ujęte  w  §4  pkt  9  wymagają  pisemnego  bądź
elektronicznego (email) zastrzeżenia.
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