WARUNKI UCZESTNICTWA
w Szkółce Żeglarskiej Klubu Żeglarskiego Horn Kraków
Zgłaszający oświadcza, że jest prawnym opiekunem osoby zgłaszanej na zajęcia Szkółki Żeglarskiej, zwanej dalej Uczestnikiem.
Dane Uczestnika zostaną uzupełnione w dodatkowym formularzu, będącym załącznikiem do warunków uczestnictwa.
§1
Organizator zobowiązuje się do organizacji zajęć Szkółki Żeglarskiej zgodnie z programem, opublikowanym w opisie kursu.
§2
Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa, wypełnieniu ankiety informacyjnej oraz po wpłaceniu
opłaty za udział Uczestnika przez Zgłaszającego.
§3
Aby zostać uczestnikiem Szkółki Żeglarskiej należy dostarczyć do Organizatora wypełnioną ankietę uczestnika oraz wpłatę dla
Organizatora należności za kurs.
§4
Warunkiem sfinalizowania rezerwacji jest wpłacenie w ciągu 5 dni od zapisu zadatku w wysokości 300 zł przelewem na konto
bankowe klubu, kartą lub gotówką w biurze klubu przy Zalewie Bagry. Pozostała część wpłaty może być dokonana przed
rozpoczęciem lub w pierwszym dniu kursu. W przypadku niedotrzymania terminów płatności rezerwacja miejsca zostanie
automatycznie anulowana. Po dokonaniu wpłaty, w przypadku przelewu prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres
akademia@hornkrakow.pl
nr konta: 36 1090 2590 0000 0001 3411 5623.
§5
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy osobistych, w szczególności za telefony
komórkowe, aparaty fotograficzne i pozostały wartościowy sprzęt i ich eksploatację przez innych uczestników Szkółki
Żeglarskiej. Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania Szkółki Żeglarskiej, które powstały
wskutek działania przyczyn od niego niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki oraz inne siły wyższe,
a także wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków czy utraty zdrowia w zakresie
przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela.
§6
Uczestnik Szkółki Żeglarskiej zobowiązuje się brać udział w całym programie zajęć, stosować się do poleceń trenera
prowadzącego zajęcia, przestrzegać regulaminu ośrodka i pokryć ewentualne szkody zaistniałe wskutek swojego działania na
jego terenie lub w innych miejscach.
§7
Zgłaszający Uczestnika wyraża zgodę na upowszechnianie wizerunku na stronie internetowej Klubu oraz FB.
§8
Zgłaszający Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w ankiecie swoich danych osobowych oraz danych Uczestnika
dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu Szkółki Żeglarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz.883 oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018r.
poz. 1000.
§9
Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej do siedmiu dni po zakończeniu Szkółki Żeglarskiej w siedzibie
Organizatora.
§10
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogą być rozstrzygane w
Sądzie właściwym dla organizatora.
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