
REGULAMIN WYJAZDÓW SZKOLENIOWYCH NAUKI OD PODSTAW 

JAZDY NA SNOWBOARDZIE/ NARTACH 

w sezonie 2018_2019

1. Wyjazdy odbywają się w terminach przedstawionych na www.swimtest.pl

2. Osoby zainteresowane wyjazdem szkoleniowym mają możliwość zarezerwować miejsce na szkoleniu:

 mailowo tour@swimtest.pl 
 telefonicznie: 12 410 98 50 
 osobiście: ST TOUR Kraków al. Pokoju 78 

Potwierdzeniem uczestnictwa jest uiszczenie pełnej opłaty w wysokości 175zł do czwartku poprzedzającego wyjazd ( do godz. 14:00)

3. Osoby u których nie odnotowano opłaty do czwartku poprzedzającego wyjazd ( do godz. 14:00) zostają skreślone z listy chętnych
na wyjazd. Uwzględniane są potwierdzenia przelewów wysłane e-mailem.

4. Nie przybycie na wyjazd nie upoważnia do zwrotu opłaty za wyjazd.

5.  Po  zakończeniu  szkolenia  podstawowego  (niedzielnego)  o  możliwości  kontynuowania  cyklu  zajęć  podczas  wyjazdów
doskonalących (sobotnich) decyduje instruktor na podstawie oceny zdobytych umiejętności. 

Podstawowym kryterium będzie możliwość kontynuowania szkolenia w grupie 6-9 osobowej.

W przypadku uzyskania zgody na kontynuowanie zajęć podczas wyjazdów doskonalących (sobotnich) istnieje możliwość wykupienia
bloku pozostałych zajęć w karnecie po cenach i warunkach jak w karnecie wyjazdów sobotnich (doskonalących).

6. Zajęcia prowadzone będą w formie, o której zadecyduje instruktor na podstawie oceny predyspozycji i umiejętności:

 indywidualnie z instruktorem (2 x 45min na stoku + odpoczynek i animacje pod okiem opiekuna Swim Test) lub

 grupowo - w grupie maksymalnie 4 os., przez cały dzień szkoleniowy.

7. Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania kasków oraz sprawnego sprzętu (z reguły istnieje możliwość wypożyczenia
sprzętu na miejscu szkolenia). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny sprzętu uczestników. W przypadku gdy
instruktor  prowadzący zajęcia stwierdzi,  że sprzęt posiadany przez uczestnika jest niesprawny, będzie czynił  starania (  w miarę
możliwości ) w celu wypożyczenia sprzętu, za który kosztami obciąży uczestnika ( rodzica/ opiekuna).

9. W przypadku uczestników poniżej 6 roku życia obowiązkowa jest obecność rodzica lub opiekuna. Cena wyjazdu dla w/w osoby
towarzyszącej to 45zł (transport + ubezpieczenie).

10. Uczestnicy zajęć, bądź ich Opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację oraz publikację zdjęć wykonanych podczas zajęć.

11. Uczestnicy zajęć, bądź ich Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę SWIM TEST TOUR (w
zw. z art. 23 ust 1 i 2 z dn. 29.08.97. o ochronie danych osób. ) w celach:

 związanych z działalnością firmy

 promocji działalności prowadzonej przez firmę





….........................

Miejscowość i data 

Nazwa podmiotu:  Swim – Test Kordian Lach, z siedzibą w Krakowie 31-564, przy al. Pokoju 78, przedsiębiorca posiadający
aktywny status w Centralnej Ewidencji  i  Informacji  o Działalności  Gospodarczej  Rzeczpospolitej  Polskiej, NIP 9451315868,
REGON 350865520 oraz  Biuro podróży Swim Test Tour Małgorzata Lach, Kordian Lach s.c., z siedzibą w Krakowie 31-564,
przy al. Pokoju 78, wspólnicy spółki posiadający aktywny status w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczpospolitej Polskiej, NIP 6751406409, REGON 120837009
Adres mail tour@swimtest.pl  // info@swimtest.pl 
Numer telefonu 1245109850

Dane uczestnika: 
Nazwisko …...............................
Imię ….......................................
Nr PESEL …................................
Zakres danych:
nr telefonu komórkowego ……………….…
adres e-mail………………………………...........

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z

27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych
oraz danych osobowych mojego dziecka (dane uczestnika), przez Swim – Test Kordian Lach, z siedzibą w Krakowie
31-564,  przy  al.  Pokoju  78,  przedsiębiorca  posiadający  aktywny  status  w  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o
Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP 9451315868, REGON 350865520 oraz  Biuro podróży Swim
Test Tour Małgorzata Lach, Kordian Lach s.c., z siedzibą w Krakowie 31-564, przy al. Pokoju 78, wspólnicy spółki
posiadający aktywny status w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,
NIP  6751406409,  REGON  120837009  w  celu  realizacji  usług  nauki  i  doskonalenia  pływania,  realizacji  procesu
przypisania  do konkretnej  grupy  zajęć  nauki  pływania,  organizacji  zawodów  pływackich,  m.in.  Festyn  Pływacki,
Szukamy  Młodych  Talentów,  organizacji  obozów  letnich  i  zimowych,  organizacji  wyjazdów  narciarskich  i
snowboardowych,  organizacji  weekendowych  wyjazdów  sekcyjnych,  organizacji  zawodów  narciarsko-
snowboardowych, przeprowadzenia Kursu Podstawowego Halliwick,  w celu rozpowszechniania wizerunku, np.  w
związku z  wygraną w zawodach sportowych,  e-mail  marketingu (w zakresie przesyłania  informacji  i  zarządzania
preferencjami),  profilowania  -  analizowania  osobistych  preferencji  i  zainteresowań  w  celu  umożliwienia  mi
otrzymywania dopasowanej zawartości, komunikacji korzystania z ww. usług elektronicznej informacji dot. zajęć, jak
również informacji o działalności Swim-TEST oraz Swim Test Tour.

Jednocześnie  oświadczam, że  moja zgoda  spełnia  wszystkie  warunki  o  których  mowa w art.  7  RODO,  tj.  przysługuje  mi
możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz
poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są
przez Swim – Test Kordian Lach, z siedzibą w Krakowie 31-564, przy al. Pokoju 78, przedsiębiorca posiadający aktywny status
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP 9451315868, REGON 350865520
oraz  Biuro podróży Swim Test Tour Małgorzata Lach, Kordian Lach s.c., z siedzibą w Krakowie 31-564, przy al. Pokoju 78,
wspólnicy spółki posiadający aktywny status w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej
Polskiej, NIP 6751406409, REGON 120837009 o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich
poprawiania oraz, że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom. Rozumiem, że podanie danych jest niezbędne do
wykonania  świadczonych  przez  nas  usług.  Jeżeli  ich nie  podamy  możemy otrzymać  odmowę świadczenia  usług.  Podanie
danych jest  bowiem koniczne,  aby móc kontaktować się w związku z realizacją świadczonych przez nas usług.  W kwestii
dodatkowych  usług  np.  marketing  produktów  własnych  drogą  elektroniczną  lub  telefoniczną  brak  udzielenia  zgody  nie
spowoduje przetwarzania danych w celu chociażby realizacji umowy. Traktujemy Twoją zgodę jako dobrowolne, świadome,
jednoznaczne oświadczenie woli, które w każdej chwili może być wycofane.

……………….....................…………. czytelny podpis 
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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