REGULAMIN WARSZTATÓW FREESTYLE CAMP
(zwany dalej w skrócie „Regulaminem”)
Organizatorem warsztatów Freestyle Camp (zwanych dalej w skrócie „Warsztatami”) jest „JC”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Tadeusza Wendy 7/9,
81 – 341 Gdynia, NIP 5862294456, REGON 360648370, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000540677, o kapitale zakładowym w wysokości
5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), zwana dalej w niniejszym regulaminie „Organizatorem”.
2. Uczestnikami Warsztatów mogą być osoby, które ukończyły 12-ty (dwunasty) rok życia, z
jednoczesnym zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie mogą brać udział w warsztatach pod
warunkiem dostarczenia do Organizatora pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych
najpóźniej w dniu rozpoczęcia Warsztatów, a także dodatkowo, w przypadku osób
niepełnoletnich, które ukończyły 12-ty (dwunasty) rok życia, ale nie ukończyły 13-ego
(trzynastego) roku życia, gdy podczas trwania Warsztatów przynajmniej jeden rodzic lub opiekun
prawny takiej osoby będzie ciągle obecny, przez cały czas trwania Warsztatów, na terenie
obiektu prowadzonego przez Organizatora.
3. Warsztaty prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę posiadającą kompetencje do
prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, a także posiadającą przygotowanie merytoryczne i
wiedzę odpowiednią do przedmiotu prowadzonych zajęć oraz szkolenie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
4. Warsztaty odbywać się będą w dniach od 11 do 13 listopada 2016 roku (tj. od piątku do
niedzieli) i obejmować będą 5 (pięć) godzin zajęć rekreacyjnych dziennie. Szczegółowy
harmonogram zajęć stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Zapisy na Warsztaty przyjmowane są od dnia 29 września 2016 roku do dnia 4 listopada drogą
mailową na adres: katowice@jumpcity.pl. W mailu Uczestnik obowiązany jest podać swoje dane
(imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu)
oraz określić, czy jeździ na snowboardzie czy na nartach.
6. Po dokonaniu zgłoszenia Organizator w mailu zwrotnym prześle Uczestnikowi dane do
dokonania przelewu należności za uczestnictwo w Warsztatach. Płatność odbywa się za
pośrednictwem systemu Dotpay przy użyciu linku kierującego na stronę operatora płatności
udostępnionego przez Organizatora. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest
uiszczenie całości opłaty przed ich rozpoczęciem w sposób opisany powyżej.
7. Koszt uczestnictwa w Warsztatach dla jednej osoby to 499,00 zł brutto (czterysta
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych. Pierwsze trzy osoby (decyduje kolejność zgłoszeń) objęte
będą ceną promocyjną, tj. 459,00 zł brutto (czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) za jedną
osobę.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Warsztatów w przypadku nie zebrania grupy
minimum 15 (piętnastu) Uczestników najpóźniej do dnia 4 listopada 2016 roku. O ewentualnym
odwołaniu Warsztatów Organizator poinformuje Uczestników najpóźniej do dnia 8 listopada
2016 roku drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie, zwracając całą uiszczoną przez
Uczestnika opłatę za udział w zajęciach.
9. W przypadku nie stawienia się Uczestnika na Warsztatach oraz w przypadku rezygnacji z
uczestnictwa w nich po dniu 4 listopada 2016 roku opłata za udział w Warsztatach nie będzie
podlegać zwrotowi
10. W przypadku doznania przez Uczestnika Warsztatów podczas zajęć kontuzji, która uniemożliwia
dalszy jego udział w Warsztatach Uczestnik otrzyma proporcjonalny zwrot uiszczonej przez
siebie opłaty. Zwrot nastąpi w postaci bonów zniżkowych do wykorzystania w późniejszym
terminie przy zakupie wejścia do Parku Trampolin prowadzonego przez Organizatora. Celem
uzyskania zwrotu Uczestnik zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi zaświadczenie
lekarskie potwierdzające fakt doznania kontuzji oraz pisemny opis sytuacji.
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11. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do przestrzegania Regulaminów obowiązujących na
terenie Parku Trampolin prowadzonego przez Organizatora.
12. Uczestnik jest świadomy i akceptuje fakt, że w trakcie Warsztatów mogą być wykonywane przez
Organizatora krótkie filmy i fotografie wyłącznie dla celów reklamowych i marketingowych
Organizatora. Poprzez uiszczenie opłaty za udział w Warsztatach Uczestnik wyraża zgodę na
rejestrację jego wizerunku oraz jego upublicznianie.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz harmonogramu
Warsztatów.
14. Administratorem danych osobowych Uczestników jest JC” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81 – 341 Gdynia, NIP
5862294456, REGON 360648370, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000540677, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (pięć
tysięcy złotych). Poprzez wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach Uczestnicy wyrażają
jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora. Jednocześnie
informujemy, iż podanie swoich danych osobowych w zgłoszeniu uczestnictwa w Warsztatach
jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do skutecznej rejestracji Uczestnika. Dane osobowe
Uczestników będą wykorzystywane w celu organizacji Warsztatów a także w celach
marketinogowych oraz świadczenia i oferowania usług własnych Organizatora. Uczestnikowi w
każdej chwili przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia.

