Regulamin wyjazdu
1. Organizatorem zgrupowania jest Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej przy Al. Piłsudskiego 34/643.
2. Informacje dotyczące zgrupowania znajdują się na stronie www.bikeateliercamp.pl oraz są udostępniane
osobom zainteresowanym drogą mailową i telefoniczną.
3. Regulamin stanowi integralną część umowy zgłoszenia udziału w imprezie organizowanej przez
Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER.
4. Organizowane przez Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER zgrupowania nie mają charakteru
komercyjnego. Organizowane są w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego w ramach
promowania turystyki i krajoznawstwa oraz propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia zgodnie z
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie nie
generuje zysku z organizowanych wyjazdów. Organizowane przez Stowarzyszenie wyjazdy nie są imprezami
turystycznymi rozumianymi w Ustawie o usługach turystycznych.
5. Zgrupowanie skierowane jest dla osób aktywnie uprawiających dyscypliny wytrzymałościowe.
6. Aby dokonać rezerwacji udziału w wyjeździe należy wysłać formularz zgłoszeniowy na adres e-mail dostępny
na stronie www.bikeateliercamp.pl oraz wpłacić zaliczkę zgodnie z terminarzem w pkt. 21 Regulaminu.
7. Po spełnieniu warunków rezerwacji, przedstawiciel Stowarzyszenia prześle za pomocą poczty elektronicznej
rachunek imienny, potwierdzający udział w zgrupowaniu.
8. Uczestnikiem zgrupowania może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia przebywająca pod opieką
opiekuna.
9. Miejscem zgrupowania są miejscowości Calpe i Alcudia (Majorka) w Hiszpanii.
10. W ramach opłaty za zgrupowanie uczestnik ma zagwarantowane zakwaterowanie, trening oraz pozostałe
elementy wyjazdy zawarte w ofercie (zgodnie z wybranym pakietem).
11. Uczestnicy zgrupowania zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu i powrotu na miejsce
zbiórki (tj. wskazane lotnisko w Polsce).
12. Uczestnicy mogą wykupić dodatkowe ubezpieczenie w Polsce.
13. Podczas wspólnych treningów na drogach publicznych obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie kodeksu
drogowego obowiązującego w Hiszpanii.
14. Uczestnik winien respektować wszelkie zasady regulaminu obiektu zakwaterowania w którym przebywa
podczas obozu.
15. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika obozu ponosi on pełną odpowiedzialność w szczególności
za: wypadki i szkody spowodowane przez nietrzeźwych lub znajdujących się pod wpływem środków
odurzających uczestników obozu.
16. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i niezależnych od organizatora okoliczności, w szczególności
złych warunków atmosferycznych, program planowanych zajęć może ulec zmianie. Organizator zastrzega
sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzenia określonych aktywności o ile warunki atmosferyczne lub inne
nieprzewidziane okoliczności w jego ocenie stanowią zbyt duże ryzyko dla bezpiecznego prowadzenia zajęć.
17. Dokonując wpłaty oraz składając osobisty podpis pod zgłoszeniem wyjazdu, uczestnik akceptuje ninejszy
Regulamin oraz oświadcza, że jest świadomy ryzyka jakie niosą za sobą aktywności sportowe, będące

www.bikeateliercamp.pl

elementem wyjazdu, których uprawianie może wiązać się z ryzykiem przejściowego lub trwałego uszkodzenia
zdrowia i ciała, a także śmierci. Uczestnik postępować będzie zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami
instruktora.
18. Uczestnik oświadcza, że brak jest przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do uprawiania przez niego
aktywności zaplanowanych do wykonania. Uczestnik oświadcza, że podejmuje takie aktywności w całości
i na własne ryzyko i ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki podjętych
aktywności.
19. Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny ustalonej w
umowie udziału, jeżeli konieczność podwyższenia ceny wynika z przyczyn niezależnych od stowarzyszenia i
wynika z przyczyn wymienionych w umowie tj. podniesienie cen paliw, zmiany kursu walut. O wzroście ceny
uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, nie
później jednak niż 14 dni przed dniem wyjazdu.
20. W przypadkach nieujętych w Regulaminie decyzję stanowiąca podejmuje organizator.
21. Zaliczki winny wpłynąć na rachunek bankowy Stowarzyszenia w terminch:
•

Zgrupowanie 1 i 2 (luty): do 30.11.2018/ zaliczka w wysokości 30 % całkowitego koszt wybranego pakietu,
do 15 stycznia 2019 r pozostałe 70 % zapłaty całkowitego kosztu zgrupowania,

•

Zgrupowanie 2,3 i 4 (marzec, kwiecień): do 15 grudnia 2018 zaliczka w wysokości 30 % całkowitego koszt
wybranego pakietu, do 15 lutego 2019 pozostałe 70 % zapłaty całkowitego kosztu zgrupowania.

•

Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na rachunek:
Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza
NIP: 6292474149
nr konta bankowego : 94 1050 1360 1000 0024 1960 1402

22. Jeżeli uczestnik po uiszczeniu zaliczki nie wpłaci pozostałej kwoty w wyznaczonym terminie Stowarzyszenie
zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i nie zwrócenia wniesionej zaliczki.
23. Stowarzyszenie może odwołać zgrupowanie z powodu braku wymaganego minimum uczestników, o czym
niezwłocznie powiadomi uczestników, nie później jednak niż 30 dni przed dniem wyjazdu.
24. Serwis rowerów będzie wykonywany w zakresie: Doraźny serwis rowerów uwzględnia pomoc w drobnych
naprawach powstałych podczas obozu, np.: wymiana linki, ogumienia, łańcucha/kasety, regulacja przerzutek
i hamulców. Oferujemy również zabezpieczenie auta serwisowego i przywiezienie uczestnika do hotelu w
przypadku poważniejszych awarii uniemożliwiających dalszą jazdę, np.: złamanie koła, urwanie przerzutki,
bądź inna poważna awaria. Zabezpieczamy podstawowe przybory do mycia rowerów (wiaderka na wodę,
płyny, olejek do łańcucha gąbki, stojaczki rowerowe, pompkę podłogową). Do dyspozycji będzie dostępny
podstawowy zestaw narzędzi naprawczych. W przypadku poważniejszych awarii sprzętu oferujemy także
doraźną pomoc profesjonalnych mechaników rowerowych.
25. Wypożyczanie rowerów na czas pobytu będzie odbywało się na podstawie osobnego dokumentu użyczenia.
26. Każdy uczestnik wyrażający pisemną zgodę na udział w zgrupowaniu staje się jednocześnie członkiem
aspirantem Stowarzyszenia Promocji Kolarstwa PRO ROWER.
27. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO
ROWER z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu sprawnej i bezpiecznej
realizacji wyjazdu i należytej obsługi jego uczestników.
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