
Regulamin Uczestnictwa

I. Zasady ogólne
1. Organizatorem imprezy turystycznej jest Olimpius Sp.z.o.o. z siedzibą w Częstochowie ul. Społeczna 1, 42-280, NIP: 574 271 43 16, REGON: 

243410043, zwany dalej Organizatorem;
2. Warunki uczestnictwa - regulamin obowiązujący w proponowanych obozach triathlonowych na terenie krajów całego świata sprzedawanych przez 

Organizatora;
3. Uczestnikiem obozu jest osoba podpisująca zgłoszenie oraz inne osoby objęte Umową - Zgłoszeniem;
4. Umowa - Zgłoszenie - formularz przygotowany przez Organizatora, na podstawie którego Uczestnik składa Organizatorowi ofertę zawarcia umowy;
5. Zawarcie umowy polega na podpisaniu przez Uczestnika i Organizatora Umowy - Zgłoszenia oraz opłaceniu zaliczki;
6. W przypadku zawarcia Umowy - Zgłoszenia na rzecz osób trzecich osoba zawierająca umowę wskazuje te osoby w momencie składania oferty zawarcia 

umowy. Jeżeli uczestnik nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, działa za niego przedstawiciel ustawowy;
7. Szczegółowe warunki realizacji imprez proponowanych przez Organizatora określone są w dokumentach wymienionych w Umowie - Zgłoszeniu;
8. Składając ofertę zawarcia Umowy - Zgłoszenia, Uczestnik wyraża zgodę, w rozumieniu art. 23 ust 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 5 ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych, niezbędnych 
dla realizacji umowy;

II. Zawarcie Umowy - Zgłoszenia
1. Wypełniony i złożony Organizatorowi Formularz Umowy - Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.triathloncamp.pl, www.jakubadam.pl 

lub za pomocą poczty internetowej na adres e-mail: trenerjakubadam@gmail.com jest w rozumieniu kodeksu cywilnego ofertą zawarcia umowy o 
imprezę turystyczną;

2. Zapłata ceny za Imprezę Turystyczną odbywa się poprzez przelew środków na rachunek wskazany w dokumentach wymienionych w Umowie - 
Zgłoszeniu lub gotówką do kasy Organizatora;

3. Przy podpisaniu Umowy - Zgłoszenia Uczestnik wpłaca na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości określonej w dokumentach wymienionych w 
Umowie - Zgłoszeniu;

4. W przypadku zawierania Umowy - Zgłoszenia w terminie krótszym niż 45 dni przed rozpoczęciem imprezy Uczestnik zobowiązany jest do spłaty całości 
ustalonej ceny, chyba że umowa stanowi inaczej;

5. W przypadku płatności w ratach, całość ustalonej w Umowie - Zgłoszeniu ceny powinna być wniesiona nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia 
imprezy, chyba że umowa stanowi inaczej;

6. Brak zapłaty w terminie określonym w pkt 2.4 oznacza odstąpienie od umowy przez Uczestnika i skutkuje postanowieniami z pkt III niniejszych 
Warunków Uczestnictwa;

7. Wszystkie ceny są umowne.
III. Zmiany warunków Umowy - Zgłoszenia
1. W przypadku koniecznym Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków Umowy - Zgłoszenia zawartej z Uczestnikiem, zwłaszcza w przypadku: 

zmiany kosztu transportu, podatków, zmiany kursu walut, zmiany terminów lotów stanowiącej podstawę obliczania ceny Imprezy Turystycznej oraz 
przygotowania jej programu;

2. W przypadku wzrostu ceny imprezy Uczestnik ma prawo do odstąpienia od Umowy - Zgłoszenia lub uiszczenia ustalonej dopłaty na rzecz Organizatora;
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy Turystycznej w terminie nie krótszym niż 7 dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn od siebie 

niezależnych: decyzje władz państwowych i innych instytucji lub braku minimalnej ilości uczestników do odbycia imprezy;
4. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Organizator ma obowiązek powiadomić o nich Uczestnika ustnie lub pisemnie;
5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z powodu zmiany warunków umowy, jest on zobowiązany powiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 2 dni od 

daty otrzymania zawiadomienia;
IV. Świadczenie usług
1. Organizator zobowiązany jest świadczyć usługi składające się na Imprezę Turystyczną w zgodzie z treścią zawartej z Uczestnikiem Umowy - Zgłoszenia 

oraz w zgodzie z treścią obowiązującego Kodeksu cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych z 1997 r. z późniejszymi zmianami;
2. Usługi świadczone podczas Imprezy Turystycznej ograniczone są do usług trenerskich świadczonych według odrębnego regulaminu przedstawionego w 

dokumentach Umowy - Zgłoszenia;
3. Wszystkie opłaty zawarte w cenie Imprezy Turystycznej dotyczące rezerwacji hoteli, transportu i ubezpieczenia oraz pomoc w wypożyczeniu sprzętu 

sportowego, potrzebne do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenie Imprezy Turystycznej, są umowne - Organizator nie nalicza za nie prowizji;
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu, miejsca lub kolejności świadczenia usług składających się na Imprezę Turystyczną, jeżeli jest to 

konieczne ze względu na wymogi bezpieczeństwa oraz prawa obowiązujące w miejscu realizacji usług;
5. O każdej zmianie Organizator zobowiązuje się poinformować Uczestnika ustnie lub pisemnie;
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osobisty bagaż Uczestnika. W razie jego utraty lub zniszczenia Organizator ma prawo, lecz nie obowiązek, 

podjąć działania zmierzające do odzyskania bagażu lub naprawienia jego uszkodzeń, jeżeli działania te nie wpływają na prawidłową i bezpieczną 
realizację Imprezy Turystycznej;

7. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy - Zgłoszenia o Imprezę Turystyczną, chyba że jest to spowodowane 
wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Uczestnika lub osób trzecich nie przewidzianych w umowie;

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i szkody majątkowe związane z uczestnictwem w Imprezie Turystycznej;
V. Obowiązki Uczestnika
1. Umowa - Zgłoszenie w Imprezie Turystycznej może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią;
2. Uczestnik zobowiązany jest do wnikliwego zapoznania się z treścią niniejszych Warunków Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Organizatora;
3. Uczestnik jest zobowiązany do prawidłowego wypełnienia Umowy - Zgłoszenia;
4. Uczestnik Imprezy Turystycznej jest zobowiązany do posiadania odpowiednich i aktualnych dokumentów umożliwiających odbycie podróży, wymagane 

przepisami państw, w których Impreza Turystyczna będzie realizowana;
5. Uczestnik zobowiązani są udostępnić Organizatorowi wskazane przez niego informacje dotyczące stanu zdrowia, w szczególności: kondycji 

psychofizycznej, nawyków żywieniowych, uczuleń, kontuzji, przebytych chorób, chorób przewlekłych. W przypadku, gdy ze względu na udzielone 
informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie jest w stanie zapewnić bezpiecznej realizacji Imprezy Turystycznej, ma on prawo 
wypowiedzieć Umowę w zakresie świadczeń na rzecz Uczestnika, którego podane informacje dotyczą;

6. W czasie trwania Imprezy Turystycznej Uczestnik zobowiązany jest dostosować swój ubiór oraz wyposażenie w sprzęt do panujących warunków 
atmosferycznych oraz przewidywanego programu Imprezy Turystycznej, również do wymogów obowiązującego prawa w państwie, w którym realizowana 
jest Impreza Turystyczna;

7. Organizator ma prawo, nie obowiązek zwracać Uczestnikowi uwagę na potrzebę odpowiedniego dostosowania ubioru w danym momencie realizacji 
Imprezy Turystycznej;

8. Uczestnik przed skorzystaniem ze sprzętu sportowego w trakcie Imprezy Turystycznej, ma obowiązek upewnić się, że sprzęt jest dla niego bezpieczny. 
W razie wątpliwości ma obowiązek zawiadomić o nich Organizatora;

9. Uczestnik ma obowiązek używać w trakcie Imprezy Turystycznej sprzętu sportowego w zgodzie wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z 
przeznaczeniem sprzętu. Organizator ma prawo zwracać Uczestnikowi uwagę na potrzebę zachowania tych wymogów;

10. Uczestnik korzysta z zajęć sportowych przewidzianych w programie Imprezy Turystycznej dobrowolnie i na własną odpowiedzialność;
11. Uczestnik korzysta z usług świadczonych przez hotel, firmę przewozową lub wypożyczalnię sprzętu na własną odpowiedzialność oraz zgodnie z 

wymaganiami usługodawców;



VI. Rezygnacje i zwroty
1. Rezygnacja Uczestnika z Imprezy Turystycznej może zostać zgłoszona ustnie lub pisemnie u Organizatora;
2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Imprezy Turystycznej z przyczyn zaistniałych w pkt. III pp. 1,2,3 Warunków Uczestnictwa, Organizator zwraca 

całość wpłat uiszczonych na poczet imprezy;
3. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z imprezy z innych przyczyn:

• w terminie powyżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, Organizator ma prawo żądać od Uczestnika zapłaty poniesionych kosztów imprezy;
• w terminie pomiędzy 30 a 22 dniem do rozpoczęcia imprezy, Organizator potrąci z wpłaty kwotę 30% ceny imprezy;  
• w terminie pomiędzy 21, a 7 dniem do rozpoczęcia imprezy, Organizator potrąci z wpłaty 50 % ceny imprezy;
• w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy, Organizator potrąci z wpłaty 80% ceny imprezy;

4. Zaliczka jest bezzwrotna po upływie terminu jej wpłaty określonego w Umowie - Zgłoszeniu lub dokumentach w niej wymienionych;
5. Zwrot odpowiednich kwot dokonuje Organizator do 7 dni od daty odstąpienia Uczestnika od umowy, a od zwracanych kwot odsetki nie przysługują;
VII. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące realizacji przez Organizatora Imprezy Turystycznej można zgłaszać w formie pisemnej do 7 dni od daty zakończenia imprezy;
2. Zgodnie z art. 16 ustawy o usługach turystycznych warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora jest zgłoszenie przedmiotu reklamacji w trakcje 

trwania imprezy w formie pisemnej. Roszczenia finansowe Uczestnika związane z jego wydatkami, które poniósł z winy Organizatora, powinny być 
udokumentowane rachunkami i dołączone do składanej reklamacji;

3. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie imprezy, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub w 
przypadku nie stawienia się na wyznaczoną zbiórkę w dniu wyjazdu;

4. Organizator zastrzega sobie okres 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi;
VIII. Ubezpieczenie
1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia ubezpieczyciela wraz z informacją o sposobie dochodzenia roszczeń Uczestnik otrzymuje wraz z dokumentami Umowy - 

Zgłoszenia;
IX. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych wraz z późniejszymi zmianami;
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Uczestnictwa oraz poinformowaniu o tym Uczestników;
3. Nieważność pojedynczych postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa - Umowy - Zgłoszenia nie narusza ważności całej umowy;
4. Dane osobowe Uczestników niezbędne do realizacji umowy przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami ustawy 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami;
X. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora 
1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że obozy sportowe wiążą się z ryzykiem urazu, który wliczany jest do ryzyka sportowego tej dyscypliny.
2. Uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do posiadaniu kasku i sprawnego sprzętu sportowego oraz użytkowania go zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody na osobie i szkody majątkowe  związane z uczestnictwem w obozie.
4. Udział w zorganizowanych zajęciach sportowych jest dobrowolny oraz na własną odpowiedzialność uczestnika


