WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH SZKOLENIOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ INARISNOWBOARDS
I.

Zawarcie umowy

1.1. Stronami umowy są Firma Inarisnowboards Ariel Sawczuk - Organizator imprezy szkoleniowej
oraz Klient podpisujący umowę/zgłoszenie. Podpisując umowę/zgłoszenie Klient potwierdza, że
zapoznał się z warunkami uczestnictwa w imprezach szkoleniowych organizowanych przez
Inarisnowboards i je akceptuje.
1.2. Warunkiem koniecznym wejścia w życie umowy jest wpłacenie określonej przez organizatora zaliczki
oraz wypełnienie i podpisanie umowy/zgłoszenia.
1.3.Pozostałą część ceny imprezy należy uiścić w podanym przez Organizatora terminie. Nie uiszczenie
pozostałej części ceny w tym terminie traktowane jest jako odstąpienie od uczestnictwa w imprezie z
zastosowaniem potrąceń określonych w dalszej części Warunków uczestnictwa.
1.4. Inarisnowboards przed zawarciem Umowy zobowiązany się do udzielenia Uczestnikowi informacji o
zasadach uczestnictwa w imprezie oraz o przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie
II. Zmiany ceny, odwołanie imprezy
2.1. Inarisnowboards zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy w przypadku wzrostu kosztów
transportu, podatków, ceł, opłat lotniskowych, wzrostu kursów walut, opłat lokalnych, przy czym zmiana
ceny nie może być dokonana w terminie późniejszym niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy.
2.2. O fakcie zmiany ceny uczestnik winien być powiadomiony pisemnie lub ustnie. Uczestnik powinien
powiadomić o akceptacji nowych cen lub rezygnacji z imprezy w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia. Brak
pisemnej rezygnacji traktowane jest jako akceptacja nowych warunków.
2.3. Inarisnowboards zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania imprezy, zmiany świadczeń lub ich ograniczenia z przyczyn od niego niezależnych jak np.
klęski żywiołowe, stany wojny, działań sił wyższych.
b) odwołania imprezy z powodu nieuzyskanej odpowiedniej liczby zgłoszeń najpóźniej na 14 dni przed
planowanym terminem jej rozpoczęcia. W obu przypadkach klient otrzymuje pełny zwrot dokonanych
wpłat bez odsetek.
III. Rezygnacja z imprezy, opłaty, potrącenia
3.1. Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie, składając oświadczenie
pisemne. Za datę rezygnacji przyjmuje się: dzień wpływu oświadczenia do Inarisnowboards.
3.2. W przypadku rezygnacji uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie, a także choroby lub innych
przypadków losowych, Inarisnowboards ma prawo do potrącenia z wpłat wniesionych przez uczestnika
następujących opłat:
a) opłatę manipulacyjną w wysokości 50 zł od każdej osoby objętej jednym zgłoszeniem/umową, przy
rezygnacji do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
b) 25% ceny imprezy przy rezygnacji między 30 a 25 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
c) 50% ceny imprezy przy rezygnacji między 24 a 14 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
d) 80% ceny imprezy przy rezygnacji między 13 a 7 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
e) 100% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
3.3. W przypadku, gdy uczestnik odstępuje od umowy i wskaże osobę spełniającą warunki udziału w
imprezie na swoje miejsce i przekaże jej swoje uprawnienia do imprezy, a osoba ta przejmie obowiązki
wynikające z umowy i dokona wpłaty za imprezę objętą umową, Inarisnowboards zwróci uczestnikowi
dotychczas wniesione przez niego wpłaty.

IV. Realizacja imprezy
4.1. Inarisnowboards odpowiada za przebieg imprezy zgodnie z programem oraz standardem i ilością
świadczeń opisanych w ofercie. Nie uważa się za wadę zmianę kolejności poszczególnych punktów
programu oraz niewielkie korekty wynikające z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Inarisnowboards.
4.2. Ewentualne reklamacje, wnioski i uwagi uczestnik może przedłożyć w terminie do 14 dni od daty
zakończenia imprezy w formie pisemnej. Nie mogą być przedmiotem roszczeń znane uczestnikowi przed
rozpoczęciem imprezy okoliczności, powodujące utrudnienia, lub niewygody. Reklamacja zostanie
rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty jej złożenia.
4.3. Inarisnowboards nie odpowiada za niedogodności powstałe w czasie trwania imprezy z przyczyn od
niego niezależnych np: warunki pogodowe, klęski żywiołowe, strajki, decyzje państwowe, działania sił
wyższych lub leżących po stronie uczestnika.
4.4. Inarisnowboards może zakwaterować uczestników szkolenia w innym hotelu - obiekcie o tym samym
lub wyższym standardzie jeżeli nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Inarisnowboards(np. awaria
w hotelu, zalanie pokoi itp.) zakwaterowanie uczestnika we wcześniej zarezerwowanym hotelu, obiekcie.
4.5. Inarisnowboards nie odpowiada za informacje zawarte w broszurach, hoteli, ośrodków wczasowych,
pensjonatów.
4.6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w
miejscu ich pobytu.
4.7. Uczestnicy odpowiadają za szkody powstałe z ich winy. Uczestnik powinien pokryć straty powstałe z
tego tytułu w miejscu wyrządzenia szkody. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają
ich prawni opiekunowie.
4.8. Uczestnik imprezy szkoleniowej organizowanej przez Inarisnowboards ubezpieczony jest od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Do oferty dołączony jest opis, rodzaj i zakres ubezpieczenia.
4.9. Inarisnowboards wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków,
utraty zdrowia czy bagażu powstałe nie z jego winy, w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane
polisą ubezpieczyciela, z którym zawarto Umowę.
4.10. W cenie imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy lub przerwania
uczestnictwa w imprezie.
V. Postanowienia końcowe.
5.1. Inarisnowboards ma obowiązek dokonania zwrotu wymaganych części lub całości wpłat za imprezę lub
innych uzasadnionych roszczeń najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rezygnacji Uczestnika lub od daty uznania
reklamacji..
5.3. W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa zastosowanie maja odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz przepisy o ochronie konsumenta.
5.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie
braku porozumienia przez Sąd właściwy rzeczowo i terytorialnie dla siedziby Inarisnowboards.

