
Regulamin kursów wspinaczkowych

w Szkole Wspinania Tricamp

1. Regulamin dotyczy wszystkich kursów wspinaczkowych a także warsztatów

oraz ekstremalnych noclegów organizowanych przez Szkołę Wspinania

Tricamp – zwanych dalej kursami.

2. Wspinanie to sport niebezpieczny, stwarzający zagrożenie utraty zdrowie lub życia

dla osoby wspinającej się lub osób postronnych, nawet przy zachowaniu wszelkich

środków bezpieczeństwa.

3. Organizatorem kursów jest legalnie dzia łający podmiot gospodarczy: Tricamp Daniel

Sromek, ul. Zakopiańska 1a 34-424 Szaflary. NIP: 7352732332, zarejestrowany równie ż

jako organizator turystyki mogący świadczyć lub pośredniczyć w nabywaniu

powiązanych usług turystycznych – zwany dalej Tricamp.

4. Tricamp może zlecać organizację kursów niezależnym podmiotom gospodarczym, a

także instruktorom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz aktualną

polisę instruktorską/trenerską OC.

5. Tricamp posiada ważne ubezpieczenie OC a także opłaconą gwarancję

ubezpieczeniową potwierdzoną certyfikatem przez Marszałka woj. małopolskiego.

6. Tricamp nie ubezpiecza uczestników kursów od następstw nieszczęśliwych

wypadków (NNW). Uczestnicy zapisujący się na kurs oświadczają iż będą

posiadać własną, aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą sporty wysokiego

ryzyka.

7. Uczestników kursów obowiązuje wpłata bezzwrotnego zadatku na konto podane

drogą mailową, najpóźniej 5 dni od daty złożenia rezerwacji. Pozostałej opłaty należy

dokonać przelewem w przeddzień kursu lub gotówką w pierwszym dniu zajęć. W

przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu opłata nie podlega zwrotowi.

8. Kurs można zakupić w formie Vouchera prezentowego którego data ważności

ustalana jest indywidualnie. Vouchery nie podlegają zwrotowi.

9. Biorąc udział w kursie, uczestnik oświadcza że nie posiada przeciwwskazań

zdrowotnych do uprawiania wspinaczki a w szczególności: nie jest w ciąży, nie



posiada chorób krążenia, nie posiada chorób natury neurologicznej. Uczestnik

informuje instruktora mailowo lub telefonicznie o przebytych kontuzjach, urazach a

także innych dolegliwościach mogących mieć wpływ na przebieg szkolenia.

Instruktor może odmówić przeprowadzenia szkolenia osobie pod wpływem

substancji psychoaktywnych, alkoholu a także ze względu na zły stan zdrowia.

10. Uczestnik ma obowiązek stawić się punktualnie w wyznaczonym miejscu zbiórki.

Zajęcia prowadzone są wg ustalonego programu i nie ma możliwości do wybiórczego

uczestnictwa.

11. W uzasadnionych przypadkach, jest możliwość odrobienia części kursu w

terminie ustalonym indywidualnie.

12. Zajęcia prowadzone są głównie w terenie. W przypadku pogody uniemożliwiającej

przeprowadzenie zajęć w skałach, program realizowany jest na sztucznych ściankach

wspinaczkowych. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego dojazdu, opłacenia

wejścia oraz przestrzegania regulaminu obiektu.

13. Instruktor podczas kursu czuwa nad bezpieczeństwem podopiecznych.

Obowiązkiem jest wykonywanie jego poleceń.

14. Podczas ekstremalnego noclegu, uczestnicy sp ędzają noc w namiotach

samodzielnie. Instruktor jest dostępny pod telefonem i zobowiązany jest dotrzeć do

namiotu w przeciągu maksymalnie 30 minut.

15. W przypadku pogody uniemożliwiającej przeprowadzenie ekstremalnego

noclegu, ustalany jest inny termin skorzystania z usługi.

16. W przypadku nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych a w szczególności

wystąpienia burzy, obfitych opadów, pogorszenia samopoczucia uczestników nast

ępuje ewakuacja z namiotów do namiotu polowego TIPI oraz do bazy naszej

szkoły gdzie uczestnicy nieodpłatnie mogą się schronić.

17. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia na kurs (zgodnie z ustawą z dnia 10

maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r.

18. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast jest koniecznym

warunkiem przyjęcia na kurs. Bez podania danych nie ma możliwości

uczestniczenia w kursie.



19. Administratorem danych osobowych jest Tricamp. W każdej chwili jest możliwość

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych pod warunkiem pisemnej

prośby przesłanej mailowo: kontakt.tricamp@gmail.com

20. Zapisując się na kurs uczestnik kursu wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne

wykorzystanie zdjęć oraz nagrań z jego udziałem na stronach www, w mediach

społecznościowych oraz innych kanałach dystrybucji wyłącznie w celach

marketingowych, edukacyjnych oraz informacyjnych.

21. Zapisując się na kurs akceptuję powyższy regulamin

mailto:kontakt.tricamp@gmail.com

