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UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG TURYSTYCZNYCH ( ,,Umowa")

Zawarta pomiędzy Maciejem Krystosiakiem prowadzącym działalność jako Fundacja 5 Live z
siedzibą w Warszawie ul. Przasnyska 6 lok.1 01-756 Warszawa, wpisanym do Centralnej ewidencji
działalności gospodarczej, oraz do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Województwa Mazowieckiego posiadający numer i identyfikacyjny REGON 365724146 oraz NIP
5252681893 zwanym dalej Organizatorem, a Klientem:
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Imię i nazwisko:.......................................................................................................................................
Miejsce zamieszkania:
- ulica, numer, numer lokalu: ...................................................................................................................
- kod, miejscowość: .................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: ........................................................................................................................
PESEL: ....................................................................................................................................................
Adres do korespondencji (jeśli inny niż zamieszkania):
- ulica, numer, numer lokalu: ...................................................................................................................
- kod, miejscowość: .................................................................................................................................
Telefon: dom - .............................. komórkowy - …………………..…..E-mail: ……………………….......
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I.

Na podstawie niniejszej Umowy, w tym wszelkich załączników będących integralną częścią
Umowy, Organizator zobowiązuje się zapewnić Klientowi udział w imprezie turystycznej Obóz
Surf Hero organizowanej przez Organizatora na warunkach przewidzianych Umową.
1. Miejsce pobytu (trasa wycieczki): Półwysep Hel Baza Akademii Surfingu
2. Czas Polska Surf Camp: 7 dni. od………..…do…………..
3. Program Obozu Surf Hero, w tym: rodzaj, charakter i kategoria środka transportu, data
godzina i miejsce wyjazdu i planowanego powrotu, położenie, rodzaj i kategoria obiektu, inne
usługi wliczone w cenę Obozu Surf Hero - według treści "Programu imprezy turystycznej"
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Ogólne Warunki Uczestnictwa stanowią treść Załącznika nr 2 do Umowy.
II.
Cena Obozu Surf Hero: 1850 zł

!

III. Klient zobowiązuj się zapłacić cenę Obozu Surf Hero w następujący sposób:
1.
Zaliczka 30 % w kwocie 700 zł słownie płatna w dniu rezerwacji na rachunek bankowy
Organizatora : 46 2130 0004 2001 0783 0144 0001
2. Pozostała cześć ceny, w kwocie 1150 zł płatna najpóźniej 25 dni przed rozpoczęciem obozu.
3. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora.
IV. Klient oświadcza, że Organizator
1. udzielił mu informacji o imprezie a także o profilaktyce zdrowotnej przed i w trakcie wyjazdu,
ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych oraz o
przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie.
2. Przedłożył treść dwóch załączników do Umowy, a Klient zapoznał się z ich treścią.
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V. Podpisem pod Umową Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na umieszczenie w adresowej bazie
danych Organizatora informacji zawartych w Umowie oraz wyraża zgodę na wykorzystanie danych
osobowych Klienta w celu przesyłania ofert i informacji ich dotyczących przez Organizatora.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia
29.08.1997 r. o usługach turystycznych oraz Kodeksu Cywilnego.
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Jednocześnie Kilent przyjmuje do wiadomości, że ma prawo do wglądu, poprawy i kontroli danych
osobowych.
VI. W zakresie nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia
29.08.1997r. o usługach turystycznych oraz Kodeksu Cywilnego.
VII. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Biuro i punkt sprzedaży
ul. Słowackiego 19 A Warszawa
tel.: +48 731 553 335
mail: contact@surfround.com
NIP 5252681893
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Podpis Organizatora/data

Podpis Klienta/data
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CENA OBOZU „SURF HERO”: 1850 zł/os.
Cena obozu obejmuje:
7 noclegów w kampusie Akademii Surfingu

• 7 dniowe wyżywienie w tawernie na kempingu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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(śniadania, obiad, deser i kolacja)
5 dniowe szkolenie surfingowe 20 godz. szkolenia
sprzęt deska surfingowa, pianka surfingowa, likra
1 dniowe szkolenie longboard i skateboarding
szkolenie skimbording, sup, bodyboarding
dostęp do internetu na terenie kampusu
ubezpieczenie sportowe w trakcie szkoleń
video coaching i zdjęcia z obozu
transfery na spoty podczas szkolenia
(podczas szkoleń w innym miejscu niż kampus Akademii)
longbordy, skimboardy, SUP
warsztaty zdrowego żywienia
zajęcia koordynacyjne, slack line i joga

Cena obozu nie obejmuje:
transportu na miejsce

• ubezpieczenia (indywidualne, poza szkoleniem) wyjazdu 50 zł
• dopłaty 15 zł na Gwarancyjny Fundusz Turystyczny

!! !
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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunki ogólne i zawarcie umowy:
1. Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, zwanej dalej Impreza, oraz Program
Imprezy Turystycznej stanowią integralna część Umowy o świadczeniu usług turystycznych
zwanej dalej Umową.
2. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem Imprezy a Organizatorem lub Agentem upoważnionym
do sprzedaży Imprez przez Organizatora w oparciu o umowę Agencyjną następuje z chwilą
podpisania Umowy przez Klienta i Organizatora (lub Agenta) oraz wpłacenia przez klienta
zaliczki, o której mowa w rozdziale III.Umowy
3. Stronami Umowy są Organizator i Klient – uczestnik Imprezy. Klientami są również
Uczestnicy Imprezy wpisani przez Klienta w Umowę jako uczestnicy Imprezy.
4. Przy zawieraniu Umowy Organizator określi rodzaj dokumentów niezbędnych do
uczestnictwa w Imprezie oraz termin ich okazania lub dostarczenie do Organizatora. Brak
tych dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z
uczestnictwa w Imprezie z przyczyny leżących po stronie Klienta.
5. Klient jest zobowiązany poinformować Organizatora o zmianie danych osobowych, w tym
zmianie nazwiska, adresu, a także o wymianie paszportu lub innego dokumentu
niezbędnego do uczestnictwa w Imprezie niezwłocznie nie później niż na 7 dni przed data
rozpoczęcia Imprezy. W przypadku braku takiej informacji lub przekazania jej w terminie
uniemożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności Organizator nie ponosi
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odpowiedzialności za skutki z tego wynikłe, w szczególności niemożność uczestnictwa
Klienta w Imprezie, ze skutkiem rezygnacji z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
6. Organizator może przed rozpoczęciem Imprezy zmienić warunki Umowy z Klientem (z
wyjątkiem zmiany Umowy odnośnie ceny w zakresie określonym w rozdziale II Umowy),
jeżeli jest do tego zmuszony z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu
okoliczności siły wyższej, wzrostu kursu walut, wzrostu cena paliwa, wzrostu podatków.
Organizator zawiadamia niezwłocznie Klienta o zmianie warunków Umowy z podaniem
przyczyny zmiany warunków oraz potwierdza zmianę warunków w formie pisemnej (listem
poleconym, faksem lub mailem). Klient w terminie 3 dnia od skutecznego zawiadomienia
dokonanego przez Organizatora lub gdy zmiana warunków nastąpi w okresie 3 dnia od
rozpoczęcia Imprezy niezwłocznie powinien w formie pisemnej (listem poleconym, faksem
lub mailem) poinformować organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
czy odstępuję od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń. W przypadku
odstąpienia Klienta od Umowy Klient nie ma obowiązku zapłaty kary umownej. Brak
odpowiedzi Klienta w tym terminie oznacza przyjęcie przez Klienta nowych warunków
Umownych.
7. Organizator w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z
powodu decyzji władz państwowych, zamieszek, strajków, działania siły wyższej zastrzega
sobie prawo do:
a. Odwołania imprezy; gdy powodem odwołania Imprezy jest brak wymaganego minimum
klientów – uczestników danej imprezy, odwołanie Imprezy powinno nastąpić nie później
jednak niż na 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy. W przypadku odwołania Imprezy Klient
otrzyma zwrot wpłaconej Organizatorowi kwoty w terminie 14 dni od dnia odwołania
Imprezy. W przypadku odwołania Imprezy z powodu siły wyższej lub nie zgłoszenia się
minimalnej liczby uczestników Imprezy określonej w Umowie. Klientowi nie przysługuje z
tego tytułu odszkodowanie.
b.
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Zaoferowania imprezy zastępczej. W przypadku przyjęcia przez Klienta oferty Imprezy
zastępczej Klientowi nie przysługuje odszkodowanie z tytułu zmiany Imprezy na Imprezę
zastępczą. Odszkodowanie nie przysługuje również w przypadku, gdy zaoferowanie
Imprezy zastępczej nastąpiło z powodu siły wyższej lub nie zgłoszenia się minimalnej
liczby uczestników Imprezy określonej w Umowie. W przypadku nie przyjęcia przez
klienta oferty Imprezy zastępczej Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej Organizatorowi
kwoty.

II. Realizacja Umowy
1. Klient zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów podróżnych uprawniających do
przekroczenia granicy RP i granic innych państw, przez które przejeżdża i do których się
udaje. W szczególności paszportu, ważnej wizy w przypadku konieczności jej posiadania, o
ile nie zapewnia tego Organizator, wymaganego zaświadczenia lekarskiego, dowodu wpłat.
2. Po dokonaniu przez Klienta pełnej zapłaty ceny Imprezy Klient udający się indywidualnie na
miejsce wypoczynku otrzyma voucher. Voucher jest dokumentem upoważniającym Klienta
do skorzystania przez Klienta w miejscu pobytu ze świadczeń i usług zawartych w Umowie i
Programie Imprezy opłaconych przez Klienta.
3. Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń i usług, których nie wykorzystał w trakcie
trwania Imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności spóźnienia
się na miejsce rozpoczęcie Imprezy, lub na miejsce realizacji świadczenia usługi, przerwania
podróży, skrócenia pobytu, zatrzymania Klienta przez organy graniczne lub celne z przyczyn
niezależnych od Organizatora, awarii własnego środka transportu, nieprzestrzegania
przepisów celno-wizowych, nieposiadania dokumentów podróżnych, o których mowa w
rozdz. II.1., nie dostarczenia w terminie wymaganych dokumentów, w tym odmowy wydania
paszportu.
4. W przypadku istotnej zmiany programu Imprezy w trakcie trwania Imprezy Organizator
zobowiązany jest zaproponować Klientowi świadczenie zastępcze. W przypadku, gdy Klient
wyraził zgodę na świadczenie zastępcze, zmiana programu Imprezy jest nieznaczna lub,
gdy Klient uzyskał w zamian świadczenie wyższej jakości Klientowi nie przysługuje zwrot
ceny świadczenia, które nie zostało zrealizowane.
5. W przypadku, gdy Klient nie wyraził zgody na świadczenie zastępcze lub, jeżeli wykonanie
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świadczenia zastępczego nie jest możliwe Organizator zwróci Klientowi cenę świadczenia,
które nie zostało zrealizowane oraz zapewni mu powrót do miejsca rozpoczęcia Imprezy lub
do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w Umowie.
6. Gdy niemożność wykonania świadczenia zastępczego była spowodowana działaniami lub
zaniechaniem osób trzecich nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego
lub działaniem siły wyższej Klientowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.
7. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, gdy zostało
ono spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób
trzecich nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych
działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo, jeżeli niewykonanie lub
nienależyte wykonanie Umowy spowodowane było siłą wyższą.
8. Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług i
świadczeń w czasie trwania Imprezy ograniczona jest względem Klienta do dwukrotności
ceny Imprezy. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkody na osobie.
9. Organizator nie odpowiada za niedogodności, utrudnienia lub niewygody zaistniałe w trakcie
realizacji Imprezy z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, lub, gdy okoliczności
powodujące utrudnienia były znane Klientowi w chwili podpisywania Umowy. Przyczyny te
nie mogą też być przedmiotem składanych przez Klienta reklamacji.
10. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań oraz
wykonywanie świadczeń przez inne, niewspółpracujące z Organizatorem podmioty, z
którymi podczas trwania Imprezy Klient zawarł bezpośrednią umowę na organizacje
wycieczki lokalnej, imprezę dodatkowa, wynajem samochodu itp. nieznajdujących się w
programie Imprezy i niezapewnianych przez Organizatora.
11. Klient jest zobowiązany do stosowanie się do zaleceń Organizatora oraz do przestrzegania
programu Imprezy, w szczególności do punktualności jak również do informowania pilota,
rezydenta lub instruktora o zamiarze oddalenia się od grupy. Organizator nie jest
odpowiedzialny za nieskorzystanie przez Klienta z wykupionych i zawartych w Umowie
świadczeń, jeżeli zostało ono spowodowane z wyżej wymienionych przyczyn.

V. Ubezpieczenie
1. Klient oświadcza, ze stan jego zdrowia w pełni umożliwia mu uczestniczenie w Imprezie.
2. Warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej od kosztów
leczenia (KL) i następstwa wypadków (NW).
3. W cenie Imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z Imprezy lub
przerwania uczestnictwa w Imprezie.
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VI. Warunki płatności
1. Przy podpisywaniu umowy Klient wpłaca Organizatorowi zaliczkę wysokości 40% ceny
Imprezy. Pozostałą część ceny Klient jest zobowiązany wpłacić nie później niż 35 dni przed
rozpoczęciem Imprezy. W przypadku zgłoszenia przez Klienta chęci uczestniczenia w
Imprezie w terminie krótszym niż na 35 dni przed rozpoczęciem Imprezy, Klient jest
zobowiązany do zapłacenia całej ceny Imprezy w dniu podpisania Umowy.
2. Płatność następuje gotówką bezpośrednio w biurze organizatora lub przelewem na
rachunek bankowy Organizatora. W przypadku dokonania zapłaty w formie przelewu dniem
zapłaty jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Organizatora.
3. W przypadku nie dokonania przez Klienta wpłaty pozostałej części ceny w terminie do 10 dni
przed datą rozpoczęcia Imprezy, o ile Organizator nie postanowi inaczej. Umowa ulega
rozwiązaniu. Organizatorowi w takim przypadku przysługuje prawo do zatrzymania
wpłaconej przez Klienta części kwoty wysokości 40% ceny Imprezy celem pokrycia kosztów
rezerwacji zakwaterowania i sprzętu przeznaczonego dla Klienta
4. Cena Imprezy obejmuje świadczenia i usługi wymienione w Umowie jako wliczone w cenę
Imprezy. Klient płaci dodatkowo za świadczenia i usługi wymienione w Umowie jako
niewchodzące w skład usług i świadczeń wliczonych w cenę Imprezy.
5. Cena usługi określona w Umowie może być podwyższona, jeśli nastąpi wzrost kosztów
transportu, wzrost kosztów urzędowych, podatków lub opłat niezależnych od Organizatora, a
w szczególności za usługi lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich
i lotniczych, wzrost kursów walut. Cena Imprezy będzie podwyższona o kwotę, o jaką
wzrosną wyżej wymienione koszty. Cena jednak nie może być podwyższona w okresie 20
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dni przed datą rozpoczęcia Imprezy. Podwyższenie ceny z wyżej wymienionych okoliczności
nie stanowi zmiany warunków Umowy.

VII. Rezygnacja z Imprezy i zwroty
1. Klient może zrezygnować z Imprezy w każdym czasie za pisemnym powiadomieniem
Organizatora o swojej rezygnacji. Za datę rezygnacji uznaje się dzień otrzymania przez
Organizatora pisemnej informacji o rezygnacji lub dzień następujący po dniu, w którym Klient
był zobowiązany do wykonania czynności wynikających z Umowy, takich jak np.: wpłata
reszty ceny, dostarczenie w terminie wymaganych od uczestniczenia w Imprezie
dokumentów, potwierdzenie udziału w Imprezie po otrzymaniu od Organizatora
zawiadomienia o zmianie istotnych warunków Umowy lub dzień rozpoczęcia Imprezy w
przypadku, gdy Klient nie weźmie w niej udziału.
2. Jeżeli Klient zrezygnuje z Imprezy z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, w tym w
szczególności: z powodu odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów
uprawniających do przekroczenia granicy, tranzytu jak również pobytu w krajach
przewidzianych w Programie Imprezy Turystycznej (Np. paszportu, wizy, odpowiednich
szczepień) nie dotrzymania przez Klienta określonych w Umowie terminów dostarczenia
dokumentów, nie przybycie lub nie przybycia w terminie na miejsce zbiórki – rozpoczęcia
Imprezy, nie zgłoszenia się w miejscu realizacji świadczeń wykupionych przez Klienta do
pilota lub rezydenta lub innego przedstawiciela Organizatora wskazanego w voucherze,
choroby lub innych wypadków losowych, uniemożliwienie przekroczenia granicy przez
służby graniczne Organizator potrąca z ceny Imprezy:
a. Opłatę manipulacyjna wysokości 25% ceny przy rezygnacji w terminie do 41 dnia przed
rozpoczęciem imprezy,
b. 40% ceny Imprezy, w przypadku rezygnacji w okresie miedzy 40 a 31 dniem przed
rozpoczęciem Imprezy
c. 70% ceny Imprezy, w przypadku rezygnacji w okresie miedzy 30 a 15 dniem przed
rozpoczęciem Imprezy
d. 100% ceny Imprezy, w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed
rozpoczęciem Imprezy.
e. Potrącenia z powodu rezygnacji przez Klienta z Imprezy następują niezależnie od daty
(dnia) zawarcia Umowy.
3. Zwrotu wpłaconej przez Klienta ceny Imprezy po odliczeniu kwot potraconych zgodnie z pkt.
2 rozdz. 6 Organizator dokonuje w terminie 14 dni od dnia rezygnacji przez Klienta z
Imprezy. Od zwracanych kwot nie należą się Klientowi odsetki.
4. W przypadku, gdy Klient rezygnując z Imprezy przeniesie uprawnienia i przejmie obowiązki
wynikające z Umowy na osobę trzecią, która to osoba spełni wszystkie warunki udziału w
Imprezie w tym dotyczące posiadania odpowiednich dokumentów i pozwoleń niezbędnych
do uczestniczenia w Imprezie takich jak wiza, paszport, itp. Organizator potrąci z ceny
Imprezy opłatę manipulacyjna wysokości kosztów poniesionych przez Organizatorów z tego
tytułu, lecz nie mniejszej niż 80 PLN. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków
wynikających z umowy będzie skuteczne w stosunku do Organizatora tylko wówczas, gdy
Klient poinformuje Organizatora na piśmie o przeniesieniu uprawnień i przejęciu obowiązków
wynikających z Umowy na osobę trzecią w terminie nie krótszym niż 14 dni przed
rozpoczęciem Imprezy.
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VIII.Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia będącego
przyczyną reklamacji na piśmie do pilota lub rezydenta Organizatora lub do wskazanego w
voucherze przedstawiciela Organizatora bądź też faksem, mailem bezpośrednio do
Organizatora Imprezy. Organizator dołoży wszelkich starań, aby wykonać zasadną
reklamację, w tym również poprzez zapewnienie klientowi świadczeń zastępczych.
Uzupełnienie zgłoszonej w wyżej opisanym trybie reklamacji należy zgłaszać w formie
pisemnej w siedzibie Organizatora lub bezpośrednio do jego Agenta nie później jednak niż w
terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy.
2.
Organizator zwróci Klientowi wartość niezrealizowanych świadczeń lub różnice wartości
między świadczeniami określonymi w Umowie, a świadczeniami zastępczymi w przypadku,
gdy Klient nie otrzyma świadczeń zastępczych o tej samej lub wyższej wartości. Otrzymanie
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3.

4.

przez Klienta świadczeń zastępczych o wyższej wartości nie zobowiązuje Klienta do
pokrycia różnicy ich wartości z wyjątkiem przypadku, kiedy świadczenia zastępcze o wyższej
jakości zostały dla Klienta zrealizowane na jego zadanie. Klientowi nie przysługują w
stosunku od Organizatora żadne roszczenia w przypadku otrzymania świadczeń
zastępczych w innym niż wykupiony przez Klienta obiekcie, lecz takiej samej kategorii.
Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni licząc od daty
wpływu reklamacji. Termin ten może zostać wydłużony o kolejne 14 dni, jeżeli wyjaśnienie
okoliczności stanowiących podstawę reklamacji wymaga uzyskania informacji od podmiotów
lub osób, z którymi kontakt jest utrudniony w tym, gdy podmioty lub osoby te przebywają za
granicą.
Organizator zobowiązuje się do zwrotu kwot świadczeń lub usług uznanych w reklamacji w
terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia i uznania reklamacji.
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IX. Postanowienia końcowe
1. W przypadku wykupienia przez Klienta tylko jednego miejsca w pokoju, a Organizator nie
dysponuje pokojami jednoosobowymi Klient godzi się na to, aby do zajmowanego przez
niego pokoju dokwaterowano innego uczestnika Imprezy lub na dokonanie dopłaty za
pozostałe miejsca noclegowe znajdujące się w pokoju.
2. Klient w czasie trwania Imprezy jest zobowiązany stosować się do wskazówek i poleceń
pilota Imprezy (w tym instruktora) i rezydenta.
3. Klient w czasie trwania Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w tym
przepisów celno – wizowych i dewizowych oraz innych obowiązujących w RP, krajach
tranzytowych, kraju docelowym, miejscach pobytu, zwiedzanych obiektach, autokarze lub
innych środkach lokomocji oraz obowiązujących tam regulaminów prawnych i zwyczajów.
4. Podczas podroży oraz podczas przebywania w podroży obowiązuje całkowity zakaz picia
alkoholu i palenia tytoniu oraz przyjmowania innych używek. W przypadku skandalicznego
zachowania (picie alkoholu, palenie tytoniu oraz przyjmowania innych używek)
Organizatorowi przysługuje prawo do wysadzenia takich osób lub wstrzymania ich dalszej
podroży bez wcześniejszego uprzedzenia, jak również zwalnia Organizatora z obowiązku
zwrotu otrzymanych świadczeń za nie wykorzystaną imprezę.
5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec Organizatora lub osób trzecich za
szkody powstałe z winy Klienta. Klient jest zobowiązany niezwłocznie naprawić wyrządzoną
szkodę.
6. Za ewentualne powstałe szkody na osobie lub mieniu Klienta lub osoby trzeciej
spowodowane przez Klienta jazdą na desce poza czasem prowadzonego przez
Organizatora szkolenia i bez nadzoru Instruktora, jak również jazdą (pływanie) poza
wyznaczonymi miejscami (spotami) odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient.
7. Klienta obowiązuje również zakaz spożywania alkoholu oraz przyjmowania używek podczas
uczestniczenia w programie szkoleniowym surfingowym prowadzonym przez Organizatora.
Za ewentualnie powstałe szkody na osobie lub mieniu Klienta lub osoby trzeciej, jak również
w sprzęcie wypożyczonym od Organizatora spowodowane przez Klienta będącego pod
wpływem alkoholu lub innych używek odpowiedzialność ponosi Klient.
8. W przypadku wyjazdów ze szkoleniem surfingowym w cenie wyjazdu, Klient zobowiązany
jest do złożenia na miejscu pisemnej deklaracji chęci udziału w szkoleniu. W innym
przypadku organizator nie ma obowiązku zapewnienia w/w szkolenia danej osobie.
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