
WARUNKI   UCZESTNICTWA  W OBOZIE: 

 

1.Przed zgłoszeniem udziału w obozie uczestnik / rodzic/ winien zapoznad się z niniejszym  regulaminem. 

2.Wypełniona i podpisana karta zgłoszenia jest umową pomiędzy   firmą Luka Sport zwaną dalej organizatorem, a 

uczestnikiem obozu. 

3. Uczestnik zostaje umieszczony na stałej liście obozu po wpłaceniu zaliczki  w wysokości 600 zł   przelewem na konto firmy 

w PLN oraz po dostarczeniu karty zgłoszenia. Pozostała częśd kwoty w PLN powinna byd dopłacona przelewem na konto 

złotówkowe, kwoty w EUR na konto walutowe najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem obozu.  Nie dokonanie wpłaty w 

ustalonym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem ze stałej listy obozu na warunkach rezygnacji z winy uczestnika. 

Kwota za karnet narciarski/snowboardowy winna byd zdeponowana nie później niż na tydzieo przed rozpoczęciem obozu. 

4. Organizator zapewnia opiekę i ubezpieczenie uczestników podczas przejazdu do miejsc docelowych i obozu. 

5. Uczestnik musi mied sprawdzony sprzęt  w specjalistycznym serwisie narciarskim/snowboardowym. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za stan techniczny sprzętu uczestników.  

6. Każdy uczestnik zajęd narciarskich/snowboardowych jest zobowiązany posiadad specjalistyczny kask . 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków   umowy z przyczyn od niego niezależnych.  

Jeśli klient zawiadomiony o powyższych zmianach nie zgłosi zastrzeżeo w ciągu trzech dni od daty otrzymania 

zawiadomienia, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa. 

8.Uczestnik ponosi odpowiedzialnośd materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z jego winy. 

9.Niewykorzystanie przez klienta świadczeo objętych programem obozu z przyczyn leżących po jego stronie, nie może 

stanowid podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę  lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane usługi. 

10.Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpid w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę 

otrzymania pisma przez organizatora. 

11..Koszty  rezygnacji z imprezy : 

 do 30 dni przed rozpoczęciem obozu potrącane jest 25% ceny, 

 od 30 dni do 14 dni – 50 % ceny, 

 przy rezygnacji krótszej niż 14 dni do rozpoczęcia imprezy potrącane jest 100% ceny. 
 

12. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 14 dni po zakooczeniu  

obozu. 

13.W  czasie trwania obozu uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu danej imprezy. 

14. W przypadku nie przestrzegania regulaminu obowiązującego na danej imprezie uczestnik zostanie wydalony z miejsca 

wypoczynku na koszt własny bez możliwości zwrotu z tytułu nie wykorzystanych świadczeo 

 


