REGULAMIN SZKOLENIA KELLYS MTB ACADEMY
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Organizatorem szkolenia jest Joy Ride sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Małe Żywczańskie 2a
Celem szkoleń jest poprawa techniki jazdy rowerem górskim osób uczestniczących w szkoleniu.
Uczestnikiem szkoleń techniki jazdy, może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin szkoleń, zapisze się na
daną edycję szkoleń i opłaci wpisowe.
Wysokość wpisowego na szkolenie zależy od danej edycji szkoleń i jest podana przy opisie szkolenia
W szkoleniach uczestniczyć mogę osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoby niepełnoletnie i osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynność prawnych muszą przedstawić pisemną
zgodę swojego opiekuna prawnego do uczestniczenia w szkoleniach. Osoby poniżej 15 roku życia powinny brać
udział w szkoleniu pod opieką pełnoletniego opiekuna.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego roweru, w szczególności wyposażonego w dwa
sprawne hamulce.
Każdy uczestnik szkoleń techniki jazdy jest zobowiązany do jazdy rowerem w kasku rowerowym (zalecamy kaski
typu fullface. Dodatkowe ochraniacze (na kolana, łokcie itp.) nie są wymagane, ale jak najbardziej wskazane.
Każdy uczestnik zobowiązuje się do respektowania poleceń osób prowadzących szkolenie.
Każdy uczestnik bierze udział w szkoleniu na własną odpowiedzialność.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem szkolenia nie
ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią
przed, po lub w trakcie szkolenia.
Organizator zaleca wykupienie przez uczestników ubezpieczenia typu NNW.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jazda na rowerze górskim w terenie wiąże się z ryzykiem urazu, który
wliczany jest do ryzyka sportowego tej dyscypliny.
Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody na osobie i szkody majątkowe związane z
uczestnictwem w szkoleniach.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności majątkowej za organizacje i przebieg akcji ratunkowej
wyspecjalizowanych służb.
Trasy na których odbywają się szkolenia nie są wyłączone z ruchu, w związku z powyższym Uczestnik zobowiązany
jest zachować szczególną ostrożność wobec innych użytkowników trasy.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących zachowania w lesie i obszarach gdzie
odbywają się szkolenia.
Uczestnik, który naruszy powyższe zasady odpowiada według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Zapisanie się na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu szkoleń.
Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku (fotografie, filmy) jako uczestnika szkoleń w
materiałach promocyjnych organizatora oraz w mediach będących patronami medialnymi szkoleń.

DANE OSOBOWE
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych Joy Ride Szymon Syrzistie
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - info@joyride.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
realizacji usługi/umowy

………………………………………………………………………………..
Rozumiem i akceptuje

