Uczniowski Klub Sportowy z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaliskiego 29a
Nip 522 26 01 731
Regon 017259561
1.Zawarcie umowy:




Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie oraz wpłata zaliczki albo pełnej kwoty oznacza
formalne (prawne) zawarcie umowy pomiędzy UKS Pro Futuro a klientem. Oznacza
także, że klient przeczytał, zrozumiał i zaakceptował bez zastrzeżeń poniższe warunki
oraz, że akceptuje warunki przedstawione w ofercie tej imprezy.
Stronami umowy są UKS Pro Futuro oraz Uczestnik imprezy. Uczestnikiem imprezy
turystycznej jest osoba zgłaszająca udział w imprezie i podpisująca druk umowy
zgłoszenia oraz inne osoby wpisane w Umowie Zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą.
Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej osoby niepełnoletniej może być dokonane
jedynie przez prawnego opiekuna tej osoby.

2.Zgłoszenie uczestnictwa:






Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie, faksem lub przez Internet.
Osoba dokonująca zgłoszenia musi być pełnoletnia.
Osoby do lat 18 mogą być zgłaszane tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów.
Zgłaszający odpowiada za dokonanie wpłaty pełnej kwoty imprezy za siebie i
wszystkie osoby zgłoszone przez siebie.
Zgłaszający jest odpowiedzialny za informowanie zgłoszonych przez siebie osób o
wszystkich szczegółach dotyczących imprezy.

3.Cena imprezy:






Cena imprezy podana jest w ofercie.
UKS Pro Futuro zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy przed jej rozpoczęciem z
powodu zmiany kosztów wpływających na cenę.
Jeżeli cena imprezy wzrośnie o 10% lub więcej klient ma prawo ją anulować. Koszty
imprezy zostaną wtedy zwrócone pod warunkiem, że klient anuluje imprezę
niezwłocznie tj. nie później niż 24 godziny po otrzymaniu informacji o wzroście ceny.
Zmiana ceny może nastąpić najpóźniej na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy, a
klient musi zostać poinformowany drogą pisemną na adres podany w zgłoszeniu. Po
dokonaniu rezerwacji i otrzymaniu umowy nie ma możliwości uzyskania rabatów
przedstawionych w nowych ofertach gdyż nie działają one wstecz.

4. Warunki płatności


Rezerwując imprezę na ponad 30 dni przed jej rozpoczęciem klient zobowiązany jest
wpłacić zaliczkę w wysokości 25% ceny imprezy lecz nie mniej niż 300 zł - chyba że
oferta stanowi inaczej. W przypadku braku wpłat w terminach określonych ofertą,
klient zobowiązany jest do dopłaty kwoty w wysokości 10 % wartości imprezy.




Przy rezerwacji imprezy dokonanej na mniej niż 30 dni przed jej rozpoczęciem, należy
dokonać wpłaty w kwocie równej wartości tej imprezy powiększonej o 10%.
UKS Pro Futuro ma prawo, bez uprzedniej informacji, anulować zarezerwowaną
imprezę jeżeli :
o a) zaliczka na zarezerwowaną imprezę nie wpłynie na konto UKS Pro Futuro w
ciągu 3 dni od dnia zgłoszeni (dotyczy rezerwacji na więcej niż 30 dni przed
rozpoczęciem imprezy).
o b) potwierdzenie pełnej wpłaty nie nastąpi w ciągu 24 godzin od rezerwacji
imprezy (dotyczy rezerwacji na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy)

5. Obowiązki i odpowiedzialność UKS Pro Futuro:










UKS Pro Futuro zobowiązana jest zrealizować imprezę zgodnie z umową,
informacjami zawartymi w ofercie i programie imprezy.
UKS Pro Futuro zastrzega możliwość dokonywania zmian informacji w ulotce i
programie przed podpisaniem umowy z klientem.
UKS Pro Futuro ma prawo odwołać zawarte w programie punkty, bez ponoszenia
odpowiedzialności, jeżeli nie będzie odpowiedniej liczby chętnych lub jeżeli warunki
zewnętrzne np. atmosferyczne uniemożliwiają ich przeprowadzenie. W szczególności
dotyczy to imprez z programem sportowym gdzie o realizacji programu decydują
instruktorzy oraz stosowne przepisy.
UKS Pro Futuro ma prawo odwołać imprezę jeżeli liczba zgłoszeń nie przekroczy 80%.
Odwołanie imprezy może nastąpić najpóźniej na 14 dni przed jej rozpoczęciem.
UKS Pro Futuro nie zwraca kosztów w związku z niedogodnościami podczas pobytu w
hotelu lub pensjonacie (np. czasowy brak ciepłej wody, ogrzewania itp.)
Uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz
pieniądze które ma ze sobą.
UKS Pro Futuro nie zwraca kosztów niewykorzystanych przez klienta punktów
programu imprezy.
W przypadku korzystania przez UKS Pro Futuro z licencjonowanych przewoźników nie
odpowiada ona za przebieg i czas trwania podróży. Wszelkie roszczenia klient może
kierować bezpośrednio pod adresem przewoźnika.

6. Obowiązki i odpowiedzialność uczestnika imprezy:



Uczestnik zobowiązany jest dostosować się do instrukcji związanych z realizacją
imprezy i ustalonych przez UKS Pro Futuro .
Poważne lub powtarzające się wykroczenia poza obowiązujące zasady mogą
spowodować wykluczenie danej osoby z listy uczestników w ten sposób, że dalszy
pobyt i powrót do domu będzie musiała ona odbyć we własnym zakresie i na swój
koszt

7. Obowiązki i odpowiedzialność niepełnoletniego uczestnika imprezy:



Uczestników obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i
przyjmowania środków odurzających.
Uczestnicy muszą ściśle stosować się do poleceń opiekunów i wychowawców.





Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników odpowiadają materialnie
ich rodzice lub prawni opiekunowie.
Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować usunięcie uczestnika z
imprezy na jego koszt.
Rodzice lub prawni opiekunowie zgłaszając dziecko na imprezę muszą podać
nazwisko, adres i telefon osoby która może odebrać uczestnika w przypadku
wcześniejszego wyjazdu z imprezy.

8. Imprezy zawierające elementy ćwiczeń sportowych (np. wyjazdy narciarskie, surfingowe
i podobne):




















Każdy uczestnik imprezy zawierającej elementy ćwiczeń sportowych ma prawo przed
przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez instruktora odmówić ich
wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia.
Przystąpienie do zajęć sportowych zwalnia z odpowiedzialności organizatorów
imprezy zawierającej elementy ćwiczeń sportowych w przypadku nie stwierdzenia
rażących uchybień u instruktora prowadzącego zajęcia.
Obowiązkiem uczestnika imprezy zawierającej elementy ćwiczeń sportowych jest
informowanie instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o
swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach
uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
Uczestnik imprezy zawierającej elementy ćwiczeń sportowych zobowiązany jest do
wykonywania poleceń instruktora dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń.
Uczestnik imprezy zawierającej elementy ćwiczeń sportowych zobowiązany jest dbać
należycie o stan własnego sprzętu sportowego (np. narty).
Jeżeli uczestnik nie posiada własnego sprzętu sportowego powinien go wypożyczyć w
wypożyczalni sprzętu sportowego, gdzie obsługa dobierze właściwy sprzęt i dokona
niezbędnych regulacji (np. siły wypięcia wiązań narciarskich). Uczestnik osobiście
powinien sprawdzić czy nie ma widocznych uszkodzeń sprzętu (np. pęknięcia narty
czy buta, brak lub uszkodzenie klamer przy butach itp.).
Uczestnik przed rozpoczęciem ćwiczeń każdorazowo powinien upewnić się o
sprawności sprzętu sportowego. W razie jakichkolwiek wątpliwości musi je zgłosić do
instruktora prowadzącego ćwiczenia.
W przypadku nie zgłoszenia instruktorowi prowadzącemu ćwiczenia wątpliwości co
do sprawności sprzętu organizator imprezy zawierającej elementy ćwiczeń
sportowych jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku
korzystania z niesprawnego sprzętu.
Organizator imprezy zawierającej elementy ćwiczeń sportowych nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne następstwa powstałe u uczestnika w wyniku
naruszeniu zdrowia i życia wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń
sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
UKS Pro Futuro przypomina, że firmy ubezpieczeniowe za kontuzje, naruszenie
zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika będącego
w stanie nietrzeźwym lub po użyciu narkotyków nie biorą odpowiedzialności odpowiada wyłącznie uczestnik.
Przy uczestnictwie osób niepełnoletnich w imprezie zawierającej elementy ćwiczeń
sportowych, warunki opisane niniejszym regulaminem, szczególnie zakres imprezy






sportowej oraz ćwiczenia w nim zawarte, są akceptowane przez rodziców albo
opiekunów prawnych.
Rodzice i opiekunowie prawni zobowiązują się do podania bieżących informacji o
stanie zdrowia osoby niepełnoletniej oraz o jego predyspozycjach przy wykonywaniu
poszczególnych ćwiczeń zleconych przez instruktora.
Powyższy regulamin dotyczy wszelkich imprez organizowanych przez UKS Pro Futuro .
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w imprezie sportowej jest
zaakceptowanie powyższego regulaminu co potwierdzone zostaje w formularzu
zgłoszeniowym.

9. Ubezpieczenia :




Wszyscy uczestnicy imprez organizowanych przez UKS Pro Futuro zostają
ubezpieczeni od kosztów leczenia (imprezy organizowane poza terytorium RP) i
następstw nieszczęśliwych wypadków.
Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy.

10. Rezygnacja z imprezy:







Przy rezygnacji do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy UKS Pro Futuro pobiera opłatę
manipulacyjną w wysokości 50 zł
Przy rezygnacji od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem imprezy UKS Pro Futuro zwraca
50 % ceny imprezy
Przy rezygnacji od 14 dni do momentu rozpoczęcia i w trakcie imprezy UKS Pro
Futuro zachowuje 100% ceny imprezy.
W przypadku gdy klient wskaże osobę, spełniającą warunki uczestnictwa w imprezie,
której przekaże swoje uprawnienia i obowiązki wynikające z umowy UKS Pro Futuro
pobierze za taką zmianę opłatę manipulacyjna w wysokości 50 zł.
Aby uzyskać częściowy zwrot kosztów należy w momencie rezygnacji przedłożyć
dokument stwierdzający niemożność wzięcia udziału w imprezie z ważnych względów
zawodowych lub zdrowotnych. Za datę rezygnacji przyjmuje otrzymanie pisemnego
udokumentowanego zawiadomienia o rezygnacji.

11. Reklamacje:


Jeżeli uczestnik stwierdzi wady imprezy w czasie jej trwania ma obowiązek
poinformować o tym przedstawiciela UKS Pro Futuro celem usunięcia wady na
miejscu. Brak takiej reklamacji oznacza utratę prawa do roszczenia o odszkodowanie.

