Regulamin Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej T&T
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”)określa zasady organizacji zajęć sportowych w Szkole
Narciarskiej i Snowboardowej T&T, której właścicielem jest Marcin Michalski, prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą „Aspekt”, NIP 8981394651, REGON 931879997, ul.
Saperów 49/1, 53-151 Wrocław („Szkoła T&T”).
2. Przed korzystaniem z usług każdy klient/kursant zobowiązany jest zapoznać się z zasadami
bezpieczeństwa na stoku i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu. W przypadku osób
niepełnoletnich warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zgoda i akceptacja Regulaminu
przez rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Lekcje w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej T&T można rezerwować osobiście w biurze
T&T (adres: Zieleniec 72, 57-340 Duszniki Zdrój), telefonicznie (603 23 66 72 lub 601 44 48
44), przez formularz na www http://www.tandt.pl/ lub wysyłając e-mail: tandt@tandt.pl
4. Zarezerwowaną lekcję należy opłacić najpóźniej 15 minut przed jej rozpoczęciem, po upływie
tego czasu rezerwacja lekcji automatycznie zostanie anulowana z systemu.
5. W sytuacji, gdy klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania
straconego czasu. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
6. Klienci spotykają się z instruktorem przed budynkiem Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej
T&T.
7. Lekcja trwa 55 min (rozpoczyna się i kończy przed budynkiem Szkoły T&T, adres: Zieleniec
72, 57-340 Duszniki Zdrój).
8. W przypadku kursantów nie mających ukończonych 16 lat obowiązkiem rodzica lub opiekuna
jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć przed Szkołą T&T.
9. Każdy kursant na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski / snowboardowy, kask
narciarski oraz karnet narciarski. Informacje na temat karnetów można uzyskać telefonicznie
w biurze Szkoły T&T lub na stronie internetowej http://www.tandt.pl/
10. Zgodnie z ustawą, każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do
noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego. Brak kasku jest podstawą do odmowy
dopuszczenia do udziału w zajęciach.
11. Każda lekcja zobowiązuje kursanta do zakupu karnetu Zieleniec SKI Pass.
12. Szkoła T&T zastrzega sobie prawo odwołania zarezerwowanej lekcji, zmiany terminu lub
miejsca zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności z uwagi na złe warunki
atmosferyczne lub wyłączenie stoku z użytku.
13. Szkoła T&T może odmówić przeprowadzenia zajęć lub przerwać zajęcia, gdy:
a. kursant nie posiada niezbędnego sprzętu narciarskiego albo posiada sprzęt
nienadający się do bezpiecznej jazdy,
b. kursant uporczywie nie stosuje się do instrukcji osoby prowadzącej zajęcia stwarzając
niebezpieczeństwo dla siebie lub osób trzecich,
c. stan zdrowia kursanta lub niespełnienie innych wymogów wskazanych w niniejszym
Regulaminie nie pozwalają mu na wzięcie udziału w prowadzonych zajęciach.
14. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji także w przypadku, gdy klient jest pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających, w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy.
15. Zwrot kwoty wpłaconej za kurs – pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20zł/os –
jest możliwy:
a. bez podania przyczyny – na 3 dni przed rozpoczęciem kursu,
b. za okazaniem zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niezdolność do udziału w
zajęciach z powodu kontuzji lub choroby – na mniej niż 3 dni przed rozpoczęciem
kursu.
16. Zwrot jest także możliwy w każdym momencie trwania kursu w przypadku choroby (za
okazaniem zaświadczenia lekarskiego) w kwocie pomniejszonej o wykorzystane dni.
17. Rodzice kursantów poniżej 16 roku życia są zobowiązani podać swój numer kontaktowy
instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
18. Szkoła T&T nie ponosi odpowiedzialności za urazy lub kontuzje powstałe z przyczyn
niezawinionych przez instruktora prowadzącego zajęcia. Narciarstwo oraz jazda na
snowboardzie wymagają kondycji i sprawności fizycznej. Osoby z problemami zdrowotnymi
przed rozpoczęciem nauki jazdy powinny skonsultować się z lekarzem Kursant przystępując
do lekcji oświadcza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania tego sportu.
19. 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:

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji i
zapisu na zajęcia oraz dołączonych do niego oświadczeniach jest ASPEKT Marcin
Michalski ul. Saperów 49/1; 53-151 Wrocław, NIP 8981394651 (tandt@tandt.pl)
b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o organizację
zajęć sportowych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe
niepełnoletnich kursantów przetwarzane będą w celu organizacji zajęć sportowych na
podstawie zgody udzielonej przez ich rodziców / opiekunów prawnych (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO),
c. 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),
d. 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.
e. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji
przedmiotu umowy, tj. biura rachunkowe, ubezpieczalnia, GOPR, a także podmioty
świadczące na rzecz Szkoły T&T usługi hostingu i IT, w zakresie i w celu podanym w
pkt b,
f. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas wykonywania umowy o organizację
zajęć sportowych, a po ich zakończeniu – przez okres wymagany przepisami prawa
(m.in. ustawa o rachunkowości) lub do czasu wniesienia usprawiedliwionego
sprzeciwu albo cofnięcia zgody.
g. 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,
h. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
i. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy,
20. Szkoła T&T zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej
https://www.tandt.pl/ i w siedzibie Organizatora oraz przekazania informacji o zmianach
kursantom.

Regulamin wypożyczalni T&T
1. Wypożyczający, oznajmia iż zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje wszystkie jego
postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. Klient korzystający z wypożyczalni, zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości
pracownikowi Wypożyczalni oraz do podania innych danych potrzebnych do wypełnienia
Umowy Wypożyczenia wraz ze złożeniem na niej własnoręcznego podpisu.
3. Za wypożyczenie sprzętu sportowego Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego ustaloną
kwotę. Kwota ta płatna jest z góry za cały okres wypożyczenia, ustalony w momencie
zawarcia Umowy Wypożyczenia.
4. Wypożyczający jest zobowiązany zwrócić odzież/akcesoria narciarskie do godziny 17.00 dnia
wyznaczonego w umowie lub bez dodatkowych opłat do godziny 10.00 następnego dnia.
5. W przypadku nie oddania sprzętu sportowego w wyznaczonym terminie, Wypożyczający
zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej wg cennika za każdy dzień opóźnienia w
terminowym zwrocie sprzętu.
6. W przypadku, gdy Wypożyczający nie dokona zwrotu sprzętu sportowego lub ten będzie
zniszczony lub niekompletny, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty
pokrywającej równowartość zniszczeń bądź całego stroju wg cennika.
7. Wypożyczający powinien upewnić się, że wynajmowany sprzęt jest kompletny, a jego stan
techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne używanie. Odbierając sprzęt
Wypożyczający oświadcza, że sprawdził i zaakceptował stan wynajmowanego sprzętu oraz że
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ustawiona siła wypięcia buta narciarskiego jest odpowiednia (jeżeli wynajmuje sprzęt tego
rodzaju).
Wypożyczający ma obowiązek korzystać z wynajętego sprzętu z dbałością i zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz jest zobowiązany do zwrotu sprzętu w stanie niepogorszonym, w
terminie określonym Umową. Wypożyczający nie jest uprawniony do samodzielnych napraw
sprzętu oraz wprowadzania jakichkolwiek trwałych modyfikacji.
Wypożyczający odpowiada finansowo za utratę i zniszczenie wynajętego sprzętu oraz za jego
uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego używania zarówno przez niego samego, jak
i osoby trzecie.
Wypożyczenie sprzętu sportowego oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu z
pełnymi konsekwencjami.
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:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w dokumencie
wypożyczenia jest ASPEKT Marcin Michalski ul. Saperów 49/1; 53-151 Wrocław, NIP
8981394651
b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy wypożyczenia
sprzętu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO . Po wykonaniu umowy ww. dane
osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i
dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi jako prawnie uzasadniony interes
administratora - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w celach rachunkowości
zgodnie z przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit c),
c. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji
umowy tj. biuro rachunkowe Wypożyczalni, a także podmioty świadczące na rzecz
Wypożyczalni usługi hostingu i IT, w zakresie i w celu podanym w pkt b
d. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas wykonywania umowy, a po
jej zakończeniu – przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o
rachunkowości) lub do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu
e. 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,
f. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
g. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy,

