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Regulamin 

K2 SKITURING ACADEMY 

Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. w Szczyrku 

 

 
 
1. K2 Skituring Academy (dalej jako Akademia) funkcjonuje w ramach Szczyrkowskiego 

Ośrodka Narciarskiego S.A., (dalej jako SON) który jest właścicielem i organizatorem 
Akademii oraz administratorem danych osobowych Klientów Akademii, ich rodziców 
bądź opiekunów prawnych. Siedziba Akademii mieści się przy ul. Salmopolskiej 53b 
w Szczyrku. 

2. Niniejszy regulamin jest wiążący zarówno dla Klientów Akademii jak i dla SON, jego 
pracowników oraz osób świadczących na rzecz SON usług w ramach Akademii. 

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
a) Akademii– należy przez to rozumieć K2 Skituring Academy, jej pracowników oraz 

osoby upoważnione przez pracowników SON do wykonywania czynności 
związanych z funkcjonowaniem Akademii, 

b) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę, która zakupiła od Akademii dla siebie bądź 
dla swojego dziecka/podopiecznego lub innej osoby usługi organizowane przez 
Akademię, 

c) Kursancie – należy przez to rozumieć osobę, która bierze udział w szkoleniu jako 
osoba szkolona przez Instruktora, 

d) Szkolenie– należy przez to rozumieć usługę szkoleniową, w której Akademia poprzez 
zatrudnione przez nią osoby w postaci Instruktorów prowadzi odpłatne szkolenie 
w zakresie nauki oraz doskonalenia umiejętności w zakresie skituringu, 

e) Instruktorze – należy przez to rozumieć wykwalifikowane osoby zatrudnione przez 
Akademię w celu prowadzenia szkoleń z Klientami Akademii, w imieniu oraz na 
rzecz Akademii, 

f) Pakiecie – należy przez to rozumieć pakiet lekcji, umożliwiający zakup kilku Lekcji 
jednocześnie. 

g) Voucher prezentowy – voucher uzyskany przez klienta uprawniający do 
wykorzystania objętych nim usług w zakresie szkolenia skiturowego. 

 
4. Przed dokonaniem zakupu szkolenia w Akademii wszyscy Klienci mają obowiązek 

zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przekazując dziecko pod opiekę Akademii, 
rodzic, bądź opiekun prawny potwierdza zapoznanie się z obowiązującym 
regulaminem. Opłacenie szkolenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 
Akademii. 
 

5. Wraz z dokonaniem zakupu szkolenia, Klient zawiera z Akademią, umowę 
o świadczenie usług zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. 

 
6. Opłaty za szkolenia należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć wyłącznie w kasie 

Akademii. Cennik opłat za szkolenia znajduje się w siedzibie Akademii przy kasie oraz 
na stronie internetowej pod adresem: www.szczyrkowski.pl. 

 

http://www.szczyrkowski.pl/
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7. Klient może uiścić opłatę za szkolenie również poprzez realizację posiadanego 
vouchera prezentowego wydanego na dany sezon. Vouchery prezentowe obowiązują 
wyłącznie w okresie sezonu narciarskiego, na który zostały wydane. Niewykorzystane 
vouchery tracą ważność wraz  zakończeniem bieżącego sezonu narciarskiego 
w Szczyrkowskim Ośrodku Narciarskim, a ich równowartość nie podlega zwrotowi na 
rzecz Klienta. 

 
8. Sezon narciarski 2021/2022 w ośrodku SON rozpoczyna się od 18 grudnia 2020 roku 

i trwa nie dłużej niż do dnia 20 kwietnia 2021 roku. Dokładny dzień zakończenia sezonu 
jest uzależniony od warunków pogodowych i narciarskich, a SON może podjąć decyzję 
o wcześniejszym zakończeniu sezonu, w szczególności z uwagi na warunki 
atmosferyczne lub narciarskie, uniemożliwiające korzystanie z infrastruktury ośrodka. 
Vouchery prezentowe wydane na sezon narciarski 2021/2022 tracą ważność najdalej 
z dniem 21 kwietnia 2021 roku lub wcześniej w przypadku – wcześniejszego zakończenia 
sezonu narciarskiego 2021/2021. 
 
 

9. W razie wypadku kursanta lub jego choroby, uniemożliwiających udział w wykupionym 
szkoleniu, Klient jest uprawniony do zwrotu opłaty uiszczonej za szkolenie, wyłącznie 
w przypadku przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego 
niemożność uczestnictwa Kursanta  w szkoleniu. Aby otrzymać zwrot, informację 
o zdarzeniu uniemożliwiającym udział w szkoleniu, należy przekazać osobiście lub 
telefonicznie do Akademii przed rozpoczęciem szkolenia. 

 
10. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Kursanta po jego rozpoczęciu, opłata za 

szkolenie nie podlega zwrotowi. 
 

11. Akademia może odmówić prowadzenia szkolenia w przypadku, gdy Klient lub jego 
rodzic/opiekun prawny jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 
W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty za lekcję. 

 
12. Plan szkolenia ustalony na jego początku może ulec zmianie ze względu na warunki 

meteorologiczne i lawinowe panujące w terenie. Decyzje o zmianie planu szkolenia 
podejmuje osoba prowadząca szkolenie z ramienia Akademii. 

 
13. Przed przystąpieniem do szkolenia Klient albo rodzic lub opiekun prawny Kursanta 

zobowiązany jest przedstawić Akademii lub Instruktorowi szczegółowe i prawdziwe 
informacje, dotyczące umiejętności narciarskich / snowboardowych, a także stanu 
zdrowia Kursanta, stosowanych stale leków, sprawności fizycznej i wszelkich 
dolegliwości mogących mieć wpływ na przebieg szkolenia. Podanie tych informacji ma 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez 
Akademię. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za konieczność przerwania 
szkolenia lub wypadki Kursantów spowodowane brakiem przedstawienia Akademii lub 
Instruktorowi informacji o wymienionych wyżej okolicznościach, dotyczących stanu 
zdrowia lub umiejętności Kursanta. Akademia i jej instruktorzy są zobowiązani 
wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia Kursantów zachować w całkowitej 
tajemnicy i informować o nich w razie potrzeby jedynie służby ratunkowe, czy osoby 
uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
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14. W przypadku wystąpienia u Kursanta szczególnie niepokojących objawów w trakcie 
zajęć (pogorszenie samopoczucia, mdłości, jakiekolwiek bóle) Kursant zobowiązany jest 
je natychmiast zgłosić Instruktorowi. Instruktor ma prawo do odmowy prowadzenia lub 
kontynuacji szkolenia w przypadku pogorszenia się stanu psychofizycznego Kursanta. 

 
15. Kursant (a w przypadku osób małoletnich jego rodzic lub opiekun prawny) ponosi 

wyłączną odpowiedzialność za to, że sprzęt narciarski/skiturowy używany przez niego 
podczas zajęć jest w pełni sprawny i bezpieczny. Ani Akademia ani Instruktor nie ponosi 
odpowiedzialności za wypadek Kursanta lub niemożność kontynuowania szkolenia w 
przypadku, gdy wyniknęły one z wadliwości lub niesprawności sprzętu narciarskiego 
posiadanego przez Kursanta. 

 
16. Akademia wraz z Instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu lub 

sprzęcie poniesione przez Kursanta w czasie trwania lekcji, jeżeli wynikają one 
z niepodporządkowania się do poleceń Instruktora prowadzącego Lekcje lub 
z wadliwości bądź niesprawności sprzętu używanego przez Kursanta. 

 
17. Każdy wypadek (skutkiem, którego poniesione zostały straty na zdrowiu Kursanta) 

podczas Szkolenia z Instruktorem Akademii powinien być niezwłocznie zgłoszony do 
biura Akademii wraz z zaświadczeniem od ratownika stacji GOPR. W przypadku 
niepowiadomienia Akademii niezwłocznie o zdarzeniu oraz nieposiadania 
zaświadczenia o wypadku podpisanego przez osobę upoważnioną przez Akademię, 
Akademia może podważyć sam fakt zdarzenia i nie ponosi odpowiedzialności z tego 
tytułu. 

 
18. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Kursantom odpowiednich 

wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia 
prawidłowego przebiegu szkolenia i bezpieczeństwa zarówno samego Kursanta jak 
i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania szkolenia 
w przypadku niestosowania się przez Kursanta do wydawanych zaleceń. W takim 
przypadku wniesiona opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi. 

 
19. K2 Skituring Academy oraz Szczyrkowski Ośrodek Narciarski, ma prawo do utrwalania 

i publikacji wizerunku kursantów zarejestrowanego w czasie szkolenia oraz 
wykorzystywania go w celach marketingowych oraz akcjach reklamowych, chyba, że 
klient lub kursant złoży wobec Akademii przed rezerwacją lub rozpoczęciem szkolenia 
oświadczenie o braku zgody na publikacje swojego wizerunku.  

20. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Akademii (szczególnie Centrum 
Skiturowego K2), Akademia nie odpowiada. 

 
21. Wszelkie uwagi i reklamacje pracy  dotyczące usług świadczonych w ramach Akademii 

na adres: Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. ul. Salmopolska 53b, 43-370 Szczyrk lub 
na adres e-mail: szkola@szczyrkowski.pl 

 

22. Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jest administratorem 
danych osobowych podawanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy 

mailto:szkola@szczyrkowski.pl
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świadczenia usług w ramach szkoleń prowadzonych przez Akademię. Informacje na 
temat ochrony danych osobowych są zawarte w Zasadach ochrony prywatności 
i przetwarzania danych osobowych w ramach TMR Group i są opublikowane na 
stronie  www.tmr.sk/o-nas/gdpr/ oraz dostępne na stronie internetowej 
www. szczyrkowski.pl w zakładce Polityka Prywatności. 

 

23. K2 Skituring Academy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego 
regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego.  

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2021 r. 
 
 
 
 

http://www.tmr.sk/o-nas/gdpr/
http://szczyrkowski.pl/

