
 

Niniejsze Regulamin uczestnictwa określają zobowiązania Stron powstałe w wyniku zawarcia umowy  

udziału w wydarzeniu sportowym lub imprezie turystycznej Stowarzyszenia SKI TOMO Centrum 

Narciarskie. Jest on integralną częścią tej umowy. 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe/treningu narciarskim jest akceptacja postanowień 

Regulaminu uczestnictwa oraz wpłata zaliczki. 

2. Wyjazd/trening narciarski „Racing Camp”,  „Express Tyczki” „Ferie Narciarskie”  lub ,,Family 

Week” jest organizowany przez Stowarzyszenie Ski Tomo Centrum Narciarskie 

3. Uczestnikiem imprezy może być każdy, kto dopełnił wszelkich obowiązków związanych ze 

zgłoszeniem oraz uiścił opłatę za trening.  

4.  Uczestnik zobowiązuje jest złożyć oświadczenie o zdolności do udziału w wyjeździe/treningu 

narciarskim (w przypadku osób niepełnoletnich dokument powinien być podpisany przez 

rodziców lub prawnych opiekunów) stanowiące zał. nr 1 do niniejszej umowy. 

5. Stronami umowy są Ski Tomo oraz Uczestnik wyjazdu/ treningu narciarskiego. Uczestnikiem jest 

osoba zgłaszająca udział w imprezie oraz akceptująca warunki niniejszej Umowy oraz inne osoby 

wpisane w zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą. Zgłoszenie udziału w treningu dokonane przez 

osobę niepełnoletnią winno być potwierdzone przez jego opiekuna. Zgłoszenie dokonywane jest 

za pośrednictwem strony internetowej Ski Tomo www.skitomo.pl lub mailem na adres: 

biuro@skitomo.pl. 

6. Uczestnik zostaje umieszczony na liście uczestników wyjazdu/ treningu po wpłacie zaliczki, która 

następuje najpóźniej w terminie 3 dni od dnia otrzymania wstępnej rezerwacji wyjazdu 

przekazanej przez Ski Tomo drogą elektroniczną. Niniejsza umowa stanowi załącznik do wstępnej 

rezerwacji wyjazdu a wpłata zaliczki potwierdza akceptację jej warunków. 

7. Po dokonaniu wpłaty zaliczki osoby widniejące w zgłoszeniu umieszczane są na liście 

uczestników wyjazdu/treningu. Zgłaszający zobowiązany jest dokonać wpłaty stanowiącej 

uzupełnienie pełnej ceny wyjazdu/treningu najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem. 

8. Niedokonanie płatności w wysokości określonej we wstępnej rezerwacji wyjazdu/treningu oraz 

terminach określonych w pkt 4 i 5 może być przyczyną wykreślenia uczestnika z listy uczestników 

na warunkach rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie 

9. Ski Tomo zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu/treningu z przyczyn od siebie 

niezależnych. W takim przypadku uczestnik ma prawo skorzystać z wyjazdu/treningu w innym 

terminie lub zażądać zwrotu pełnej wpłaty. W przypadku odwołania wyjazdu ze względu na 

czynniki związane z pandemią Covid-19 (m.in. zamknięte granice, bezwzględna kwarantanna w 

kraju docelowym, nieczynne hotele) Ski Tomo zwróci uczestnikowi 100% wpłaty. 

10.  Ski Tomo zastrzega sobie prawo do odwołania treningu w sytuacji braku wymaganego minimum 

uczestników stanowiącego 70 % miejsc przewidzianych na dany termin treningu. Informacja o 

odwołaniu treningu z tej przyczyny musi zostać przekazana do uczestnika najpóźniej w terminie 

7 dni przed dniem rozpoczęcia treningu/ wyjazdu. 

11. W sytuacji panujących złych warunków atmosferycznych (w dniu przeprowadzenia treningu), 

które mogą mieć wpływ na bezpieczne jego przeprowadzenie Ski Tomo zastrzega sobie prawo do 

wprowadzenia zmian w planie treningu, a w skrajnych przypadkach do jego odwołania. Decyzję o 

ewentualnej zmianie planu treningu lub jego odwołaniu podejmuje trener prowadzący, 

informując o tym wszystkich jego uczestników. 

12. Uczestnik rezygnujący z imprezy z przyczyn nie lezących po stronie Ski Tomo, w tym m.in. z 

powodu: 

mailto:biuro@skitomo.pl


a) niedotrzymywania przez Uczestnika określonych w umowie terminów uzupełnienia wpłat i 

dostarczenia oświadczenia o którym mowa w pkt 2 , 

b) niezgłoszenia się w miejscu przeprowadzania treningu wskazanego w programie treningu, 

c) choroby i innych przypadków losowych, 

ponosi koszty rezygnacji z uczestnictwa w treningu wynoszące standardowo za osobę: 

‐ od 60 dnia przed datą rozpoczęcia treningu/ wyjazdu: kwotę zaliczki 

‐ od 14 dnia przed datą rozpoczęcia wyjazdu: 95 % całkowitej ceny imprezy. 

13. Ski Tomo odpowiada za przeprowadzenie treningu zgodnie z jego planem. Reklamacje dotyczące 

treningu należy składać u trenera prowadzącego. 

14. Uczestnik treningu nie może domagać się od Ski Tomo odszkodowania z tytułu poniesionych 

strat moralnych oraz strat wynikających z uszkodzenia, kradzieży sprzętu sportowego. Wszelkie 

odszkodowania są przyznawane wyłącznie na podstawie uzasadnionej i udokumentowanej 

szkody, powstałej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Ski 

Tomo. 

15. Ski Tomo nie będzie dokonywało zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub w 

całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, takich jak na przykład awaria 

środka transportu, skrócenie pobytu, inne. 

16. Uczestnicy treningu/wyjazdu zobowiązani są do pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych 

przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania. Za szkody wyrządzone 

przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie. 

 


