
REGULAMIN

WARSZTATÓW NARCIARSKICH I SNOWBOARDOWYCH

DLA UCZNIÓW EDUKACJI DOMOWEJ MONTESSORI MOUNTAIN SCHOOLS

1. Organizatorem warsztatów jest Fundacja Królowej Świętej Jadwigi z siedzibą w
Warszawie, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 18,pietro 6, NIP 1181504258, REGON
016170853, wpisana do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI
SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Krajowego Rejestru Sądowego
za numerem 0000422109, NIP: 1181504258 działająca jako Organ prowadzący Szkół
oraz w imieniu i na rzecz tych Szkół, których  uczniami są Uczestnicy warsztatów.
2. Uczestnikami Warsztatów mogą być aktualni uczniowie od klasy I szkoły
podstawowej do ostatniej klasy LO realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą ( ED) w szkołach MONTESSORI MOUNTAIN SCHOOLS , dla
których organem prowadzącym jest Fundacja Królowej Świętej Jadwigi z siedzibą
w Warszawie.
3. Warsztaty mają na celu naukę jazdy na nartach i snowboardzie oraz doskonalenie
zdobytych już umiejętności w ramach zajęć rozwijających zainteresowania i
uzdolnienia uczniów Szkół będących uczestnikami warsztatów.
4. Zapisy na Warsztaty odbywają się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego,
który znajduje się w mediach społecznościowych oraz na stronach szkół. 5. O zapisie
na Warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń (wysłania formularza) 6. Po otrzymaniu
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na Warsztaty, należy dokonać wpłaty
w wysokości 200zł od uczestnika na konto Fundacji. Wpłaty (z imieniem i
nazwiskiem Uczestnika) prosimy przekazywać na rachunek bankowy Fundacji w
Banku ING, nr konta  06105010251000002316918701.
7. Wpis na listę uczestników potwierdzamy po otrzymaniu przelewu opłaty
warsztatowej na konto Fundacji.
8. W przypadku rezygnacji z Warsztatów na 14 dni przed ich rozpoczęciem wpłata
zostanie zwrócona na konto wpłacającego.
9. Pierwszeństwo zapisu na wskazany w zgłoszeniu termin Warsztatów mają osoby,
które zgłaszają się po raz pierwszy w danym sezonie.
10. Organizator Warsztatów zapewnia 4 dni zajęć po 4 godziny (z półgodzinną
przerwą) z wykwalifikowanymi instruktorami i trenerami oraz pokrywa koszt
karnetów na czas zajęć. 11. Na czas półgodzinnej przerwy w zajęciach Opiekunowie
odbierają punktualnie  o wskazanej godzinie uczestników warsztatów oraz sprawują
nad nimi opiekę podczas  przerwy.
12. Podczas zajęć uczestnik ma obowiązek bezwzględnie stosować się do poleceń
osoby  prowadzącej zajęcia, przestrzegać zasad bezpieczeństwa, Regulaminu Stoku
bądź Ośrodka,  w którym prowadzone są zajęcia, a także stosować się do Dekalogu
FIS. 13. W przypadku, gdy uczestnik nie stosuje się do powyższych poleceń lub
Regulaminów,  Organizator ma prawo odmowy kontynuacji zajęć z uczestnikiem,
zawiadamiając  o tym Opiekuna, bez zwrotu opłaty za Warsztaty.
14. Uczestnik ma obowiązek być ubrany stosownie do warunków atmosferycznych,
posiadać sprawny i bezpieczny sprzęt narciarski ( bądź snowboardowy) oraz kask



spełniający  normy używania go do jazdy na nartach lub snowboardzie .
15. Każdy uczestnik powinien posiadać stosowne ubezpieczenie na czas trwania
warsztatów – polisę NNW z OC uwzględniającą uprawianie narciarstwa alpejskiego.
16. Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia osoby
prowadzącej zajęcia o wszelkich doznanych w trakcie zajęć urazach i szkodach, tak
na osobie  jak i w mieniu, w tym także wszelkich szkodach, jakie wyrządził osobom
trzecim. 17. Opiekun uczestnika lub pełnoletni uczestnik ponosi pełną
odpowiedzialność  z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia przez uczestnika sprzętu
Fundacji oraz ponosi  odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez
uczestnika osobom trzecim  w związku lub w trakcie zajęć, chyba, że Fundacja z
łatwością mogła zapobiec wyrządzeniu  takiej szkody przez uczestnika. Opiekun lub
pełnoletni uczestnik zobowiązuje się do  zwolnienia Fundacji z wszelkich roszczeń,
jakie osoby trzecie skierują do Fundacji  w związku ze szkodą wyrządzoną im przez
uczestnika.
18. Rodzice lub Opiekunowie prawni uczestnika warsztatów oraz pełnoletni
uczestnicy warsztatów przyjmują do wiadomości, iż uprawianie narciarstwa jest
sportem wysokiego ryzyka oraz deklarują, że stan zdrowia uczestnika warsztatów
pozwala na jego udział  w szkoleniu narciarskim.
19. Opiekunowie uczestnika wyrażają zgodę na udzielenie pierwszej pomocy
medycznej  w przypadku nieszczęśliwego wypadku uczestnika.
20. Prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki lub zdarzenia
zaistniałe w czasie trwania zajęć i ich następstwa, wynikające ze złego stanu zdrowia
oraz niestosowania się do poleceń instruktora, wykonywania ćwiczeń samodzielnie
podczas nieobecności i bez nadzoru instruktora lub korzystania z wadliwego lub
nieodpowiedniego
sprzętu narciarskiego ( bądź snowboardowego).
21. Warsztaty trwają od wtorku do piątku, a poniedziałek jest dniem organizacyjnym,
dającym czas na zakwaterowanie, wypożyczenie sprzętu narciarskiego, możliwość
sprawdzenia i dopasowania butów i nart.
22. Zajęcia będą się odbywały w Ośrodku Ski-Gruniky Sihelne (Słowacja) w
godzinach  9:00-13:00.
23. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca, godzin lub odwołania
Warsztatów do dwóch tygodni przed planowaną datą ich rozpoczęcia z uwagi na
niesprzyjające warunki narciarskie lub ograniczenia spowodowane pandemią lub
innymi  zdarzeniami pozostającymi poza kontrolą Organizatora.
24. Opiekun osoby zgłoszonej na warsztaty ma obowiązek sprawdzać informacje
dotyczące przeprowadzenia i organizacji warsztatów, które są zamieszczane na
stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Szkół a także wysyłane na
podane przez  Opiekunów adresy e-mail.
25. Wszelkie pytania związane z warsztatami prosimy przesyłać na adres:
narty@mms.edu.pl
26. W przypadku odwołania warsztatów, Organizator zaproponuje uczestnictwo w
innym terminie pod warunkiem posiadania wolnych miejsc lub zwróci wpłaconą
kwotę  200zł na konto.
27. Opiekun uczestnika lub pełnoletni uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie
wizerunku Uczestnika w technice fotograficznej lub filmowej w związku lub w
trakcie prowadzonych zajęć oraz publikacje bez wynagrodzenia takiego wizerunku
lub jego fragmentów na stronie internetowej Fundacji oraz w mediach



społecznościowych Fundacji.
28. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018r. poz.1000 z późniejszymi zmianami). i przepisami RODO, Opiekun uczestnika
lub pełnoletni uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Fundację oraz Szkołę, której- w chwili odbywania się warsztatów- jest uczniem, w
celach ewidencyjnych, podatkowych, ubezpieczeniowych, sprawozdawczych oraz
wyraża zgodę na umożliwienie ich dalszego przetwarzania w celu realizacji umów
zawartych z Fundacją Królowej Świętej Jadwigi w związku z organizacją warsztatów
narciarskich  i snowboardowych.


