Regulamin organizacji MINI ZIMOWISKA
1. Organizatorem zimowiska jest Marcin Michalski-Fąk, prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą ASPEKT Marcin Michalski ul. Saperów 49/1, 53-151 Wrocław NIP 898-139-46-51, (dalej
„Organizator”).
2. Uczestnikiem jest osoba biorąca udział w zimowisku, która zapoznała się z warunkami bezpieczeństwa
na zimowisku i zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu oraz w stosunku do której rodzice lub
opiekunowie prawni podpisali zgodę (Załącznik nr 1) na udział dziecka w zimowisku (dalej:
„Uczestnik”).
3. Zimowisko jest organizowane w ośmiu 5-dniowych turnusach w okresie od 14.01.2019 r. do
22.02.2019 r., w godzinach 10:00-15:00.
4. Warunkiem uczestnictwa w zimowisku jest uiszczenie całości opłaty zgodnie z Cennikiem oraz
podpisanie przez rodzica lub prawnego opiekuna zgody (Załącznik nr 1) na udział dziecka w zimowisku.
5. Uczestnik zimowiska musi wykazywać się przynajmniej podstawowymi umiejętnościami jazdy na
nartach. Nauka, którą proponuje Organizator w ramach zimowiska ma charakter doszkalający nabyte
wcześniej umiejętności.
6. W zimowisku może brać udział ograniczona ilość Uczestników. W przypadku ilości chętnych
przekraczającej liczbę miejsc, o udziale w zimowisku zdecyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku
niezakwalifikowania się Uczestnika na zimowisko z powodu braku miejsc, cała wpłacona opłata za
zimowisko podlega zwrotowi.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zimowiska lub zmiany terminu lub miejsca zajęć z
przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności z uwagi na złe warunki atmosferyczne lub wyłączenie
stoku z użytku.
8. Organizator może odmówić Uczestnikowi prawa udziału w zimowisku lub wykluczyć Uczestnika z zajęć,
gdy:
a. stan zdrowia Uczestnika lub niespełnienie innych wymogów wskazanych w niniejszym
Regulaminie nie pozwalają mu na wzięcie udziału w prowadzonych zajęciach,
b. Uczestnik swoim zachowaniem świadomie stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa osób
lub mienia,
c. Uczestnik uporczywie nie stosuje się do instrukcji osoby prowadzącej zajęcia.
9. W przypadku rezygnacji z zimowiska przez Uczestnika po rozpoczęciu zajęć w danym dniu zimowiska,
pobierana jest kwota w wysokości przewidzianej za uczestnictwo w jednym dniu turnusu.
10. Organizator zapewnia zajęcia prowadzone przez instruktorów (wychowawców) Szkoły Narciarskiej T&T
z uprawnieniami PZN i MENiS, gry i zabawy na śniegu oraz ciepły napój i drobny poczęstunek w
przerwie między zajęciami.
11. Każdy Uczestnik powinien we własnym zakresie zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt narciarski (buty,
narty i kask ochronny) oraz wykupić karnet na wyciąg narciarski. Informacje o rodzajach i cenach
karnetów zostaną przekazane w takcie zapisów.
12. Uczestnik zimowiska zobowiązany jest do:
a. przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących na stoku narciarskim oraz do
przestrzegania i wykonywania poleceń wychowawców oraz kierownika zimowiska,
b. przestrzegania bezwzględnego zakazu oddalania się od grupy bez wiedzy wychowawcy,
c. przestrzegania zasad bezpieczeństwa – wymogiem uczestnictwa w zajęciach jest używanie
przez uczestników kasków, a w razie zauważenia sytuacji stwarzających zagrożenie dla życia
lub zdrowia swojego lub innych uczestników, powinien poinformować o tym wychowawcę.
13. Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika może skutkować natychmiastowym wykluczeniem
Uczestnika z udziału w zimowisku.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za należące do Uczestnika przedmioty utracone lub
pozostawione w miejscu organizacji zimowiska lub siedzibie Organizatora.

15. Osoba prowadząca warsztaty sprawuje opiekę nad Uczestnikami wyłącznie podczas trwania zajęć
warsztatowych. Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni za niepełnoletnich Uczestników
przed zajęciami i po ich zakończeniu.
16. Rodzice lub prawni opiekunowie Uczestników przyjmują do wiadomości, iż narciarstwo jest sportem
wymagającym sprawności fizycznej, obarczonym z ryzykiem typowym dla tego typu sportów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym nieszczęśliwe wypadki i kontuzje
Uczestników, które nastąpią bez winy osób prowadzących warsztaty lub osób działających z ramienia
Organizatora.
17. Organizator 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 Uczestnikom.
18. 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), dalej „RODO”, Organizator informuje, iż:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zapisu
i dołączonych do niego oświadczeniach jest ASPEKT Marcin Michalski ul. Saperów 49/1,
53-151 Wrocław, NIP: 898-139-46-51,
b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o organizację
zimowiska (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a dane dziecka (uczestnika) na podstawie udzielonej
zgody w celach związanych z przeprowadzeniem zimowiska (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w jest dobrowolne, lecz
ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału w zimowisku. Cofnięcie zgody jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału uczestnika w zimowisku.
c. Po zakończeniu zimowiska 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).
d. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania zimowiska, a po jego zakończeniu
przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości) lub do czasu
wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu albo cofnięcia zgody.
e. Jeżeli wyrażono na to odrębna zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane osobowe uczestnika,
w tym jego wizerunek, mogą być przetwarzane w celach promocyjnych poprzez publikację
materiałów promocyjnych na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych
Organizatora. Zgoda jest dobrowolna może zostać wycofana w każdym czasie bez wpływu
na dotychczasowe przetwarzanie.
f. Pani/Pana dane oraz dane Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom, które
współpracują z Administratorem przy organizacji zimowiska, m.in. wspomagającym
organizację zimowiska tj. Winterpol Sp. z o.o. oraz podmiotom świadczącym na rzecz
Organizatora usługi hostingu i IT, w zakresie i w celu podanym w pkt b.
g. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
 dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
 usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach określonych w art. 17
RODO,
 ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 18 RODO,
 przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym
formacie,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z uwagi na szczególną sytuację
osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych
W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

