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REGULAMIN Szkoła Narciarska BERGA-SKI
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zachowania Uczestników podczas Kursu organizowanego i
prowadzonego przez Organizatora.
2. Zgłaszając swój udział w Kursie, każdy Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz w
pełni akceptuje jego postanowienia.
§2
DEFINICJE
Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:
1. Organizatorze – rozumie się p Artura Barczyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod
nazwą Firma Usługowo-Turystyczna Berga Artur Barczyński
2. Instruktorze – rozumie się przez to osobę fizyczną, przeprowadzającą i sprawującą nadzór nad
Uczestnikami oraz przebiegiem Imprezy,
3. Uczestniku – rozumie się przez to osoby fizyczne biorące udział w Kursie,
4. SZKOLENIE – rozumie się przez to SZKOLENIE NARCIARSKIE lub SNOWBOARDOWE - zorganizowane
zajęcia z narciarstwa zjazdowego lub snowboardu, przeprowadzane przez Organizatora w grupach przy
pomocy Instruktorów;
5. Obiekcie – rozumie się przez to górskie kolejki linowe, stoki narciarskie, wyciągi narciarskie, hotele,
pensjonaty, schroniska oraz inne obiekty, z których korzystają na własną odpowiedzialność Uczestnicy
w czasie trwania Imprezy.
6. Sprzęcie – rozumie się przez to sprzęt narciarski oraz inne urządzenia powierzone Uczestnikowi przez
Organizatora w czasie trwania Imprezy; Sprzętem jest także sprzęt zabezpieczający i ochronny.
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§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
Szkolenie jest organizowane dla grupy Uczestników.
Potwierdzeniem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego. Potwierdzając
Uczestnictwo uczestnik oświadcza jednocześnie, że jego obecny stan zdrowia pozwala na udział w
Szkoleniu.
Uczestnik bierze udział w Szkoleniu na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz jest świadomy
niebezpieczeństw związanych z uprawianiem narciarstwa zjazdowego i/lub snowboardu.
Uczestnik we własnym zakresie i na własny koszt zawiera umowę ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
Organizator nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek kwot pieniężnych Uczestnikowi w przypadku:
a) spóźnienia się na bus lub na zajęcia
b) nie pojawienia się na zajęciach z powodu przeziębienia się lub choroby
Każdy Uczestnik ma prawo wyboru godzin zajęć oraz wyboru opcji z TRANSPORTEM czy bez.
Szkolenie trwa od stycznia do marca w wybrane dni w ustalonych godzinach. W szczególnych
przypadkach szkolenie może rozpocząć się już w grudniu.
Dzieci uczestniczące w szkoleniu są pod opieką instruktora tylko w godzinach szkoleń; rodzice są
zobowiązani do odebrania dziecka po zakończeniu zajęć w miejscu wzajemnie ustalonym.
Zajęcia odbywają się na stoku wyznaczonym przez Organizatora lub Instruktora w zależności od
warunków.
§4
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I PRAWIDŁOWY PRZEBIEG SZKOLENIA

REGULAMIN BERGA-SKI

Strona 2 z 2
1. W czasie trwania Szkolenia Uczestnicy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom wydawanym
przez każdego Instruktora, co jest warunkiem koniecznym prawidłowego przebiegu Imprezy, bądź
poszczególnych jej etapów.
2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie trwania
Szkolenia w szczególności przestrzegać DEKALOGU NARCIARZA FIS, o których zostali poinformowani
przez Organizatora przed rozpoczęciem Szkolenia.
3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów i przepisów regulujących zasady korzystania
z użytkowanych w czasie Szkolenia Obiektów. Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone
podczas pobytu w Obiekcie.

§5
SPRZĘT, ODZIEŻ I OBUWIE
1. Każdy Uczestnik we własnym zakresie i według własnego uznania kompletuje sprzęt narciarski oraz
odzież tj. kurtkę, spodnie, czapkę, rękawiczki zdaniem Uczestnika zapewniające mu komfort podczas
Szkolenia, w tym zachowanie odpowiedniej temperatury ciała.
2. Uczestnik przy doborze odzieży powinien uwzględnić możliwe do wystąpienia zmiany warunków
pogodowych, w szczególności w rejonach górskich i podgórskich, takie jak nagłe załamania pogody,
opady atmosferyczne, silny wiatr, itp.
3. Dodatkowo Organizator wymaga aby dzieci poniżej 14 roku życia były wyposażone w kask ochronny.
§6
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZESTNIKÓW
1. Uczestnik odpowiada w pełnej wysokości za szkody wyrządzone Organizatorowi lub osobie trzeciej a
także innemu Uczestnikowi, w szczególności w razie naruszenia przez Uczestnika obowiązujących zasad
bezpieczeństwa lub zasad eksploatacji Sprzętu powierzonego Uczestnikowi przez Organizatora.
2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zagubienie lub zniszczenie sprzętu przekazanego mu przez
Organizatora, użytkowanego przez niego podczas Szkolenia. Uczestnik nie ponosi odpowiedzialności za
zużycie sprzętu wynikające z normalnej eksploatacji.
3. W przypadku wyrządzenia szkody przez Uczestnika, Uczestnik zwróci Organizatorowi równowartość
wyrządzonej szkody w wysokości określonej w wystawionej przez Organizatora fakturze VAT.
§7
UPRAWNIENIA ORGANIZATORA
1. Organizator lub Instruktor ma prawo odsunąć od udziału w Szkoleniu każdego Uczestnika w przypadku,
gdy Uczestnik:
1) nie powinien brać udziału w Kursie ze względu na stan zdrowia, który w ocenie Organizatora
lub Instruktora nie pozwala na bezpieczny udział w Kursie;
2) utrudnia sprawną realizację programu Szkolenia;
3) nie wykonuje podczas Szkolenia poleceń Instruktora, istotnych dla zapewnienia
bezpieczeństwa sobie, jak również pozostałych Uczestników;
4) nie posiada odpowiedniej odzieży dostosowanej do panujących warunków atmosferycznych, a
udział Uczestnika może prowadzić z tej przyczyny do utraty zdrowia lub zagrożenia życia.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W braku odmiennego pisemnego zastrzeżenia przyjmuje się, że Uczestnik przystępując do Szkolenia
wyraża tym samym zgodę na zamieszczenie jego wizerunku przez Organizatora.
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