CENNIK
BEZ SPRZĘTU ORGANIZATORA
CZAS
1 godzina
2 godziny
3 godziny
4 godziny
6 godzin

Standard Powyżej 65 lat Do 10 lat
i do 16 lat
45 zł
40 zł
35 zł
55 zł
50 zł
45 zł
65 zł
60 zł
55 zł
70 zł
65 zł
60 zł
80 zł
75 zł
70 zł

ZE SPRZĘTEM ORGANIZATORA
CZAS
1 godzina
2 godziny
3 godziny
4 godziny
6 godzin

Standard Powyżej 65 lat Do 10 lat
i do 16 lat
60 zł
55 zł
50 zł
80 zł
75 zł
70 zł
100 zł
95 zł
90 zł
110 zł
105 zł
100 zł
120 zł
115 zł
110 zł

!!! Porosimy zapoznać się z poniższym regulaminem, pobrać następnie
uzupełnić i wydrukować oświadczenie - na podstawie uzupełnionego i
wydrukowanego oświadczenia będą mogli Państwo zakupić w kasie usługę
oraz wziąć udział w kursie !!!!

REGULAMIN
ZORGANIZOWANEGO KURSU EDUKACJI SPORTOWEJ
„REKREACYJNY KURS JAZDY NA NARTACH I SNOWBOARDZIE
PROWADZONEGO W WIŚLE”
Temat - nazwa programu:
„Krzewienie sprawności fizycznej osób dorosłych i dzieci w ramach zajęć sportowych i
rekreacyjnych, a także szkoleniowych kursów jazdy na nartach i snowboardzie" zwany dalej
„Kursem”.
Organizator:
Edukacyjne Zajęcia Sportowe "Klepki" NIP 5481133041

Podstawy i sposób organizacji:
Organizator - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (kod PKD 85.51.Z) prowadzi edukacyjne zajęcia sportowe – „pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć
sportowych i rekreacyjnych” z wykorzystaniem profesjonalnych instruktorów narciarstwa i
snowboardu, zatrudnionych bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów
współpracujących.
Miejsce realizacji programu:
Wisła – na terenach ośnieżonych umożliwiających jazdę na nartach i snowboardzie przez
uczestników Kursu.
Data rozpoczęcia programu:
22.01.2021r.
Data zakończenia programu:
30.04.2021r. (Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia realizacji
programu bez podawania przyczyn).
Adresaci programu - Uczestnicy:
Dzieci, młodzież i osoby dorosłe (zwani dalej Uczestnikami), którzy zgłosili uczestnictwo w
Kursie poprzez wypełnienie Oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego
Regulaminu i wnoszące opłatę za uczestnictwo w Kursie według cennika ustalonego przez
Organizatora i udostępnionego Uczestnikom w miejscu realizacji Kursu.
Główne założenia i cele Kursu:
Zorganizowany kurs edukacyjnych zajęć sportowych – rekreacyjny kurs jazdy na nartach i
snowboardzie realizowany w Wiśle skierowany jest do osób chcących nabyć lub podnieść
poziom umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie. Umożliwienie Uczestnikom Kursu
wzięcia udziału w edukacyjnych zajęciach sportowych ma na celu:
x podniesienie ich umiejętności sportowych w jeździe na nartach i snowboardzie (cel
główny),

x
x
x
x
x

kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku,
rozwijanie i utrwalanie zainteresowań sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez
wpajanie zasad i techniki jazdy na nartach i snowboardzie,
promocja wypoczynku na świeżym powietrzu,
umożliwienie sprawdzenia poziomu nabywanych umiejętności ruchowych,
wdrażanie Uczestników do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych.

Sposób realizacji programu:
x Każdy z Uczestników po wykupieniu biletu i złożeniu Oświadczenia przystępuję do zajęć
prowadzonych przez instruktora.
x zajęcia prowadzone są przez instruktora zgodnie z jego autorskim programem zajęć z
dostosowaniem ich przebiegu i skali trudności do umiejętności i stopnia zaawansowania
każdego z Uczestników.
x W trakcie zajęć instruktor oprócz demonstrowania ćwiczeń szkoleniowych pozostaje do
dyspozycji Uczestników, którzy mogą przez cały okres trwania zajęć poprosić o
indywidualną konsultację i ocenę czynionych postępów sportowych w jeździe na nartach i
snowboardzie.
x Celem uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć Organizator może zapewnić oprawę
muzyczną zajęć.
Zasady bezpieczeństwa Kursu:
W związku koniecznością zachowania wymogów sanitarnych oraz wymogów dystansu
społecznego, celem zminimalizowania ewentualnych możliwości zachorowania Uczestników,
w tym na COVID-19, Organizator zapewni warunki do bezpiecznego uczestnictwa w
zajęciach wprowadzając poniższy Regulamin ZORGANIZOWANEGO KURSU EDUKACJI
SPORTOWEJ „REKREACYJNY KURS JAZDY NA NARTACH I SNOWBOARDZIE
PROWADZONY W WIŚLE”.
REGULAMIN
ZORGANIZOWANEGO KURSU EDUKACJI SPORTOWEJ
„REKREACYJNY KURS JAZDY NA NARTACH I SNOWBOARDZIE
PROWADZONY W WIŚLE”

1. Regulamin zostaje wprowadzony w związku z koniecznością zminimalizowania
ewentualnych możliwości zarażenia Uczestników wirusem SARS-COV-2 w oparciu o
obowiązujące przepisy i wytyczne sanitarno-epidemiologiczne.
2. Regulamin obowiązuje do odwołania.
3. Teren prowadzenia Zorganizowanego Kursu Edukacji Sportowej – rekreacyjnego kursu
jazdy na nartach i snowboardzie (zwanego dalej: „Kursem”) udostępniany jest wyłącznie
Uczestnikom w ramach prowadzonych zajęć w godzinach określonych w grafiku w
sesjach jedno, dwu, trzy, sześciogodzinnych i całodziennych.
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie przez każdego Uczestnika powyżej 18
roku życia oraz w przypadku Uczestników poniżej 18 roku życia przez ich opiekuna
prawnego, Oświadczenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu
oraz zakup biletu stanowiącego opłatę za uczestnictwo w zajęciach zgodnie z cennikiem.

5. Uczestników zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu i stosowania
się do poleceń Organizatora i instruktorów w tym w szczególności do ograniczeń w ilości
Uczestników korzystających z wyciągów i kolejek.
6. Zakup biletu i wypełnienie Oświadczenia jest równoznaczny z oświadczeniem o
zapoznaniu się z Regulaminami i przyjęcia jego postanowień do realizacji.
7. Uczestnicy zajęć powinni starać się zachować dystans społeczny (co najmniej 1,5 m) od
innych Uczestników.
8. Uczestnicy na terenie prowadzonych zajęć obowiązani są do bezwzględnego i
nieustannego zakrywania ust i nosa, a nieprzestrzeganie tego obowiązku może skutkować
wydaleniem
z
Kursu.
9. Przed zakupem biletu, po zakończeniu, a także w przerwach w zajęciach Uczestnicy
zobowiązani są jak najczęściej dezynfekować dłonie używając do tego celu
ogólnodostępnych dozowników z płynami do dezynfekcji.
10. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jeden Uczestnik.
11. Preferowany sposób płatności to karta płatnicza.
12. Czas pobytu na terenie prowadzonych zajęć należy ograniczyć do minimum tzn. do
niezbędnych czynności koniecznych do skorzystania z zajęć.
13. W razie naruszenia powyższego Regulaminu Organizator ma prawo wykluczyć
Uczestnika z zajęć.
14. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, w szczególności zaś zasady poruszania
się w obrębie prowadzenia Kursu, jak też korzystanie z urządzeń technicznych
znajdujących się na tym terenie określają: Regulamin Porządkowy Ośrodka Narciarskiego
Klepki, Regulamin dla pasażerów kolei linowej, Regulamin dla pasażerów wyciągów
narciarskich, Zasady korzystania z narciarskich terenów zjazdowych, Regulamin drogi
wewnętrzne, obowiązujące na terenie miejsca prowadzenia Kursu wydane przez
właściciela ośrodka narciarskiego Klepki.
Organizator

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA ZORGANIZOWANEGO KURSU EDUKACJI
SPORTOWEJ „REKREACYJNY KURS JAZDY NA NARTACH I SNOWBOARDZIE PROWADZONEGO W WIŚLE”
Wisła, dnia …………………………
Ja niżej podpisany
……………………………

…………………………………………

………………..

imię

nazwisko

data urodzenia

……………………………

……………………………………..

telefon

e-mail

………………..
Liczba podopiecznych

niniejszym:

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zgłaszam swój/swojego podopiecznego/-ych (liczba podopiecznych wskazana powyżej) udział w kursie edukacji sportowej –
rekreacyjnym kursie jazdy na nartach i snowboardzie (PKD 85.51.Z) prowadzonym na podstawie i zgodnie z Reulaminem pn.:
„Krzewienie sprawności fizycznej osób dorosłych i dzieci w ramach zajęć sportowych i rekreacyjnych, a także szkoleniowych
kursów jazdy na nartach i snowboardzie” (zwanych dalej: Kursem) na ośnieżonych terenach w Wiśle organizowanych przez firmę:
Edukacyjne Zajęcia Sportowe "Klepki" NIP 5481133041.
Zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Zorganizowanego Kursu Edukacji Sportowej – rekreacyjnego
kursu jazdy na nartach i snowboardzie pn.: „Krzewienie sprawności fizycznej osób dorosłych i dzieci w ramach zajęć sportowych i
rekreacyjnych, a także szkoleniowych kursów jazdy na nartach i snowboardzie”, do którego niniejsze Oświadczenie stanowi
załącznik oraz stosowania się do poleceń organizatora, obsługi i instruktorów prowadzących Zajęcia.
Według stanu mojej wiedzy na dzień składania niniejszego oświadczenia ja i moi podopieczni jesteśmy zdrowi i nie posiadamy
żadnych objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie występują u nas żadne objawy infekcji wirusowej dróg oddechowych, w
szczególności: katar, kaszel, duszności, gorączka, itp..
Ja i moi podopieczni uczestniczący w Zajęciach nie przebywamy na kwarantannie oraz w okresie ostatnich 14 dni nie mieliśmy
kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2.
W trakcie uczestnictwa w kursie zarówno ja, jak i moi podopieczni zobowiązujemy się do ścisłego przestrzegania zasad reżimu
sanitarnego, w szczególności do stałego zakrywania nosa i ust, regularnej dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu zarówno od
innych uczestników kursu, jak i obsługi oraz instruktorów.
Posiadam świadomość ewentualnej możliwości wystąpienia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas uczestnictwa w
Kursie.
Nie będę wnosił/a żadnych roszczeń w stosunku do organizatora/instruktorów/obsługi w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub
wystąpienia u mnie lub moich podopiecznych innych chorób/urazów powstałych w trakcie uczestnictwa w Kursie.
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za mój stan zdrowia i moich podopiecznych i zobowiązuję się w przypadku gdy
zostanę objęty kwarantanną lub innym środkiem związanym z chorobą COVID-19 lub wystąpią u mnie jakiekolwiek oznaki
choroby do niezwłocznego odizolowania się oraz do telefonicznego poinformowania o tym fakcie organizatora Kursu.
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie powyższych obowiązków, w szczególności za wynikłe wskutek
niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione przez organizatora lub osoby trzecie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych danych zgodnie z polityką prywatności organizatora.

…………..………..……………………………………………
czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika
zorganizowanego kursu edukacji sportowej – rekreacyjnego kursu jazdy na
nartach i snowboardzie

