
REGULAMIN PROJEKTU „PORTUGAL SURF CAMPS’’

Przed dokonaniem rezerwacji na którekolwiek wydarzenie zapoznaj się z
poniższymi zasadami rezerwacji i pobytu na naszym projekcie „Portugal Surf
Camps”. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami:
agnieszka@bssurf.pl

§ 1 Warunki Ogólne

Organizatorem Projektu „Portugal Surf Camps” jest Bałtyckie Stowarzyszenie
Surfingu, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, REGON 36686641100000, NIP
5833247537, ul. Stefanii Sempołowskiej 7, lok. 8, 80-744 Gdańsk.

Uczestniczkami Projektu “Portugal Surf Camps” może zostać osoba pełnoletnia,
która w poniższym regulaminie oświadcza, że zapoznała się i w pełni akceptuje
postanowienia §7 Obowiązki Uczestnika przed przystąpieniem do kursu i stan
zdrowia Uczestnika.

Wpłacając zadatek, każdy z zapisywanych na wydarzenie Uczestników
równocześnie potwierdza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem Projektu
„Portugal Surf Camps” oraz w pełni go akceptuje.

Każdy uczestnik wyjazdu/wydarzenia organizowanego przez „Portugal Surf
Camps” akceptuje Regulamin hotelu/obiektu, w którym odbywa się wydarzenie.
Jeżeli regulamin jest niejasny lub uczestnik ma do niego pytania, w każdej chwili
może poprosić o pomoc Organizatora, aby ten udzielił pełnej informacji/odpowiedzi
na pytanie.

§ 2 Zapisy i opłaty

Rezerwacja miejsca na wydarzenie jest potwierdzona dopiero w momencie
otrzymania wpłaty zadatku, którego kwota podana jest w opisie wydarzenia oraz
mailu potwierdzającym rezerwację miejsca dla konkretnej Uczestniczki. Zadatek
powinień być wpłacony do 3 dni po potwierdzeniu przez Organizatora mailowo
wolnego miejsca na wydarzenie.

Płatność pozostałej kwoty za wydarzenie dokonywana jest na miejscu gotówką we
wskazanej przez Organizatora walucie (w przypadku wyjazdów sportowych za
granicę jest to Euro)

§ 3 Anulacja rezerwacji i zmiana danych uczestniczki

Możesz anulować swoją rezerwację, informując o tym Organizatora najpóźniej 21
dni przed rozpoczęciem wydarzenia i uzyskać zwrot 50% wpłaconego zadatku. W
przypadku rezygnacji na mniej niż 21 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia,
wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do



zatrzymania wpłaconego zadatku na pokrycie poniesionych kosztów związanych z
organizacją wydarzenia, rezerwacją miejsca w hotelu/obiekcie i wszystkimi
dodatkowymi elementami wydarzenia.

Jeżeli nie możesz przyjechać i chciałabyś, aby ktoś inny przyjechał za Ciebie,
możesz zmienić dane uczestnikai na 7 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia.

W kwestiach takich jak: rezerwacja miejsca, dokonanie płatności za pobyt, anulacja
pobytu lub zmiana danych uczestnika obowiązują zasady ujęte w Regulaminie
Projektu „Portugal Surf Camps”.

§ 4 Zawartość pakietu

Każde wydarzenie zawiera inne elementy wchodzące w skład pakietu.
Dokładny opis tego, co wchodzi w zakres usług (np. ilość noclegów, posiłki,
warsztaty dodatkowe itp.), znajduje się w opisie wydarzenia.

Wszystkie dodatkowe usługi lub zamówienia (np. dodatkowe posiłki, napoje, zabiegi)
niewymienione w pakiecie każda z uczestniczek jest zobligowana opłacić na własny
koszt rozliczając się z hotelem/obiektem, w którym odbywa się konkretne
wydarzenie bezpośrednio na recepcji hotelu/gospodarzy obiektu w momencie
dokonania zamówienia lub wykwaterowania.

Podczas Projektu „Portugal Surf Camps” nad prawidłowym przebiegiem całego
pobytu panować będą Organizatorzy tj. członkowie Bałtyckiego Stowarzyszenia
Surfingu oraz osoby współpracujące z Organizatorem.

Szczegółowy program pobytu wraz z rozpiską godzin i wskazówkami
dotyczącymi przygotowania się do wydarzenia każdy Uczestniczk otrzyma na
podany adres mailowy przed wydarzeniem, po wpłaceniu zadatku.

§ 5 Ubezpieczenia i odpowiedzialność prawna

Żaden wyjazd czy wydarzenie nie zawiera ubezpieczenia Uczestniczków.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zdrowotne,
materialne, psychiczne, mentalne powstałe podczas wydarzenia. Uczestniczkcy
biorący pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie psychiczne i fizyczne podczas
wydarzenia. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu “Surf majówka” jest zawarcie we
własnym zakresie ubezpieczenia podróżnego (turystycznego) w minimalnym
zakresie: pokrycia Kosztów Leczenia i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i OC,
rekomendujemy również ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego.

§ 6 Zmiana programu

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie wyjazdów w



przypadku nieprzewidzianych okoliczności, zmiany takie mogą dotyczyć obiektu
noclegowego lub godzin szkoleń. Uczestnicy w przypadku zmiany otrzymają
informację na podany adres e-mail lub ustnie.

§ 7 Obowiązki Uczestnika przed przystąpieniem do kursu surfingowego i stan
zdrowia Uczestniczków

Uczestnik który zamierza przystąpić do kursu surfingowego, nie może znajdować się
pod wpływem alkoholu ani innych używek, powinien być osobą zdrową fizycznie i
psychicznie, a jego sprawność psychomotoryczna nie może być ograniczona przez
żadne czynniki. Przystąpienie do zajęć równoznaczne jest z oświadczeniem przez
uczestniczków, iż jego samopoczucie oraz stan zdrowia fizycznego i psychicznego
pozwala mu na uczestnictwo w kursie i szkoleniu:

· surfingowym

· jogi

· każdych innych zajęć

organizowanych i prowadzonych przez “Portugal Surf Camps” oraz podmiotów
współpracujących z Organizatorem, a także z przyjęciem przez uczestniczkę za to
odpowiedzialności. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do
zajęć powinny skonsultować się z lekarzem i mogą przystąpić do szkolenia tylko po
otrzymaniu zgody lekarza na uprawianie w/w sportów. Uzyskanie tejże zgody leży w
gestii uczestników. Uczestniczk nie jest zobligowany do okazania organizatorowi
kursu dokumentu potwierdzającego zgodę lekarza. Bałtyckie Stowarzyszenie
Surfingu nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestniczki powstałe
w trakcie zajęć wynikające z jej samopoczucia, stanu zdrowia fizycznego i
psychicznego, a także obniżonej sprawności psychomotorycznej.
Przed przystąpieniem do kursu i szkolenia uczestniczk zobowiązany jest przekazać
Organizatorowi szczegółowe i prawdziwe informacje dot. umiejętności pływania na
surfingu, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i psychicznej, a także
wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Uczestnik musi potrafić
pływać, powinien być oswojony z wodą, nie wpadać w panikę i wiedzieć jak się
zachować w razie nagłego wpadnięcia do wody lub zanurkowania. Udział w kursach
i szkoleniach organizowanych przez Bałtyckie Stowarzyszenie Surfingu zawsze
wiąże się z uprawianiem sportu wysokiego ryzyka i nie można całkowicie wykluczyć
wystąpienia wypadku skutkującego doznaniem poważnego urazu zagrażającemu
zdrowiu i życiu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i
niemajątkowe czestniczków wynikające z udziału w kursie i szkoleniu, a
organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi związanymi z ryzykiem
sportowym.



Zabrania się przystępowania do wykonywania zajęć zarówno w wodzie, jak i na
lądzie przez uczestniczków znajdującaych w stanie po spożyciu alkoholu lub innego
podobnie działającego środka (środków odurzających) oraz przyjmowania tego
rodzaju środków podczas kursu i szkolenia. Za zniszczenie mienia, kontuzje,
naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez
uczetsniczkę będącą w stanie po spożyciu alkoholu lub po użyciu środków
odurzających, ale również wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu,
niewłaściwym wykonaniem przez kursantów zleconych przez Instruktora ćwiczeń
oraz nie przestrzegania przepisów obowiązujących na akwenie odpowiada wyłącznie
uczestniczk.

§ 8 Wykorzystywanie wizerunku uczestników

Przebieg Projektu „Portugal Surf Camps” będzie dokumentowany przez
Organizatora w formie zdjęć oraz nagrań audio-video. Uczestnictwo w szkoleniu
surfingowym, zajęciach jogi i innych elementach wymienionych w pakiecie pobytu
jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne,
nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego na
zdjęciach lub nagraniach, w materiałach stanowiących relację z wydarzenia lub
materiałach promujących Projekt „Portugal Surf Camps”.

Podstawa Prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1231)

§ 9 Transport do hotelu/obiektu

Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do
miejsca, w którym odbywać się będą wydarzenia organizowane przez Projekt „Surf
Majówka”. W razie jakichkolwiek trudności organizatorzy oferują swoją pomoc w
znalezieniu najdogodniejszej opcji dojazdu.

§ 12 Odwołanie wydarzenia

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku
wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych niezależnych od Organizatora. W takim
wypadku uczestnik ma prawo do wyboru opcji:

· zwrotu całkowitej wpłaconej kwoty
· przeniesienia wpłaconej kwoty na poczet kolejnego wyjazdu

§ 13 Postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek
zaistnienia okoliczności, na które nie miał on wpływu, tj. powstałych w



szczególności w wyniku pożaru, powodzi, strajków, zamknięcia granic, pandemii i
innych nieprzewidzianych okoliczności, a które zakłócić mogą częściowo lub
całkowicie realizację zlecenia.

Osoba, która wykupuje miejsce na wydarzeniu, zobowiązuje się tym samym do
przestrzegania Regulaminu Projektu.


