
OGÓLNY REGULAMIN OBOZU / WYJAZDU

1. OGÓLNE POSTANOWIENIA 

o Uczestnikiem imprezy Snow Nation (wyjazdu/obozu) może być jedynie osoba,
która spełnia warunki uczestnictwa wskazane w ofercie.

o Aby stać się uczestnikiem imprezy niezbędne jest dokonanie wcześniejszej 
rezerwacji, poprzez kontakt z biurem szkoły Snow Nation (dane do kontaktu 
dostępne w zakładce KONTAKT), a także otrzymanie potwierdzenia tej 
rezerwacji. 

o Uczestnikiem imprezy ostatecznie staje się osoba, która dokona wpłaty 
zaliczki określonej w ofercie.

o Dokonując rezerwacji i/lub wpłaty zaliczki uczestnik jednocześnie zgadza się z
całym REGULAMINEM SZKOŁY i w pełni go akceptuje.

2. WARUNKI REZYGNACJI

o Uczestnik ma prawo do rezygnacji z imprezy i zwrotu dokonanych wpłat w 
następujących przypadkach
- Jeśli w terminie 3 dni od ogłoszenia zmian w ofercie zdecyduje się nie 
akceptować nowej zastępczej oferty
- Jeżeli zgłosi rezygnację w terminie poprzedzającym termin wpłaty zaliczki 

o Uczestnik ma prawo do 3 dni przed rozpoczęciem imprezy zrezygnować z 
udziału i zostaną zwrócone mu wszelkie poniesione koszty, pod warunkiem 
samodzielnego znalezienia osoby, która pojedzie w zamian na jego miejsce. 
Przy czym osoba ta musi być osobą równoprawną.

3. ZMIANY W OFERCIE IMPREZY I ODWOŁANIE IMPREZY 

o Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie do 7 dni 
przed wyjazdem. Uczestnik ma prawo odmówić udziału w imprezie w 
przypadku wprowadzenia zmian i otrzyma zwrot wszystkich dokonanych 
wpłat w przypadku, gdy poinformuje organizatora nie później niż 3 dni po 
ogłoszeniu zmian w ofercie. Zwrot wpłaty odbywa się niezwłocznie po 
rezygnacji uczestnika. Brak odpowiedzi uczestnika w terminie 3 dni od daty 
ogłoszenia zmian, uważa się za zaakceptowanie nowej oferty.

o Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy do 3 dni przed 
rozpoczęciem imprezy z przyczyn niezależnych od niego (niewystarczające 
warunki śniegowe itp.) oraz braku wystarczającej grupy osób do realizacji 
imprezy i zobowiązuje się w obu przypadkach do zwrotu wszystkich 
dokonanych wpłat.

4. REGULAMIN IMPREZY
Uczestnik imprezy podczas trwania imprezy, zobowiązany jest do przestrzegania:

o REGULAMINU SZKOLEŃ szkoły Snow Nation, dostępnego pod adresem: 
www.snownation.pl/oferta 

o lokalnych przepisów,

o zasad kodeksu narciarskiego,

o zasad ochrony przyrody,

o zachowania czystości i ochrony ppoż. obowiązującej w obiektach hotelowych,

http://www.snownation.pl/oferta


o regulaminu ośrodka, tym także ciszy nocnej w określonych godzinach,

o bieżących zaleceń osoby prowadzącej imprezę,

o powinien brać czynny udział w zajęciach szkoleniowych i rekreacyjno-
rozrywkowych. 

Za naruszenie regulaminu imprezy odpowiedzialność ponosi uczestnik. W 
przypadku rażącego naruszania regulaminu oraz zachowania zagrażającego 
sobie i/lub innym, osoba kierująca imprezą w porozumieniu z organizatorem, 
może wydalić uczestnika z imprezy. Wówczas koszt wcześniejszego powrotu 
ponosi uczestnik. W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność 
ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

5. ZASADY PRZELOTÓW SAMOLOTEM NA IMPREZY SNOW NATION 

o Snow Nation nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rozkładzie lotów, 
odwołane rejsy i inne zaistniałe problemy dotyczące przelotów na imprezy i z 
imprez organizowanych przez Snow Nation. Snow Nation nie ponosi też 
odpowiedzialności za powstałe w ten sposób nieudogodnienia i/lub 
niemożliwość wzięcia udziału w imprezie. 

o Bilety lotnicze uczestnicy wyjazdów kupują we własnym zakresie i na własne 
ryzyko.

o Impreza dla osób dolatujących samolotem rozpoczyna się w momencie 
spotkania z przedstawicielem szkoły Snow Nation (na lotnisku z którego 
dokonywany jest transfer do ośrodka narciarskiego). Impreza dla osób 
powracającym samolotem kończy się w momencie zakończenia transferu na 
lotnisko, z którego odbywa się wylot powrotny.

o Osoby podróżujące samolotem zobligowane są do uzgodnienia lotniska 
docelowego, godzin przylotu i odlotu z biurem szkoły w momencie 
dokonywania zapisów na imprezę.

6. PUNKT 2 ORAZ PUNKT 3 STOSUJE SIĘ DO WSZYSTKICH IMPREZ SNOW 
NATION, JEŚLI W OFERCIE WARUNKI NIE STANOWIĄ INACZEJ. 


