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I. Zgłoszeniem udziału w wyjeździe jest wysłanie zgłoszenia oraz wpłacenie lub przekaz 
pocztowy zaliczki na konto podane na stronie  www.szarpnijsie.com  .  

II.  Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest: 
1. zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza na stronie 

internetowej  
2. wniesienie opłaty, w kwocie podanej przy wskazanej imprezie, na konto 

bankowe podane na stronie 
3. w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku Ŝycia  

a) pisemna zgoda rodziców oraz oświadczenia o uczestnictwie w zajęciach  
w snowparku i dostarczenie ich na miejsce zbiorki  

b) wyraŜenie zgody na wykorzystanie zdjęć syna/córki w działalności 
reklamowej i promocyjnej firmy (ulotki, foldery, strona www, itd.) 

c)  dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do 
uczestnictwa w wybranej imprezie. 

4. w przypadku osoby pełnoletniej, Klient oświadcza, Ŝe stan jego zdrowia  
w  pełni umoŜliwia mu uczestniczenie w Imprezie 

III.  Uczestnik zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu 
IV.  Organizator wprowadza limit bagaŜu w przypadku wyjazdów autokarowych. KaŜdy Klient 

- uczestnik Imprezy moŜe posiadać: jedną sztukę bagaŜu podręcznego do 5 kg, jedną 
sztukę bagaŜu głównego do 20 kg oraz jeden komplet sprzętu sportowego. Sprzęt sportowy 
powinien być umieszczonych w przeznaczonych do tego pokrowcach. Z uwagi na 
przewidziane przez przepisy prawa limity ładowności autokaru Oświadczamy, Ŝe ponad 
standardowych opakowań np. kartonów z jedzeniem przewoźnik nie zabiera.  

V. Organizator lub jego przedstawiciel jak równieŜ obsługa autokaru moŜe odmówić 
Klientowi zabrania bagaŜu przekraczającego powyŜsze limity 

VI.  W przypadku skandalicznego zachowania, organizatorowi przysługuje prawo do 
wysadzenia takich osób bez wcześniejszego uprzedzenia, jak równieŜ zwalnia organizatora 
ze zwrotu finansowego za nieodbytą podróŜ. 

VII.  W miejscu zakwaterowanie, uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się  
z regulaminem hotelu i przestrzeganiem jego postanowień,  

VIII.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone 
przez uczestnika na terenie hotelu i poza nim, pozostałym uczestników oraz osobom 
trzecim 

IX.  Oświadczamy, Ŝe spóźnienie 15 minutowe na odjazd autokaru spowoduje zwolnienie 
organizatorów z obowiązku zabrania danej osoby na wyjazd. 

X. Klient jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz do przestrzegania 
Programu Imprezy. 

 
 
 


