
 

Regulamin Jastrzębskich wypadów na Dechy 2019 

 

I. Organizatorem akcji „Jastrzębskie wypady na dechy” jest STOWARZYSZENIE JEŹDZIECKI KLUB 

SPORTOWY EQUI VERSO w Jastrzębiu-Zdroju ul. Bema 98 

1.Niniejszy regulamin ustala zasady organizacji, zasady postępowania oraz prawa i obowiązki uczestników. 

2.Celem akcji jest popularyzacja sportu (snowboard i narciarstwo), integracja mieszkańców oraz 

propagowanie aktywnego wypoczynku. 

3. "Jastrzębskie wypady na dechy" wynikają z realizacji zadań statutowych Jeździeckiego Klubu 

Sportowego Equi Verso w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. 

4. Organizacja przez Jeździecki Klub Sportowy polega  na : 

a) prowadzeniu zapisów uczestników 

b) wynajęciu autobusu 

c) zorganizowaniu noclegów i  posiłków 

d) zakupie polisy ubezpieczeniowej 

5. Regulaminem objęci są wszyscy uczestnicy wypadów ! 

 

UWAGA !!! 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu w przypadku, gdy nie będzie 

wystarczającej liczby uczestników albo wystąpi całkowity brak warunków śniegowych ! 

 

W przypadku odwołania turnusu organizator powiadomi uczestników (osoby zapisane)  

najpóźniej w dniu poprzedzającym wyjazd ! 

 

 

 

 

 

 

 



II.ORGANIZACJA - UCZESTNICY WYJAZDU 

1.Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosownego zachowywania się podczas jazdy środkiem 

transportu, przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wszelkich regulaminów obowiązujących w danej 

stacji narciarskiej. 

2.Osoby korzystają ze stoków wyłącznie na swoją odpowiedzialność i powinny dokonywać wyboru 

poszczególnych tras z uwzględnieniem indywidualnych umiejętności. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników, wybór trasy oraz za szkody 

wyrządzone w stosunku do osób trzecich, zarówno dotyczących zdrowia, życia jak i mienia! 

4.Warto oznaczyć/podpisać bagaże i pokrowce. Usprawni to rozładunek i pozwoli uniknąć omyłkowej 

zamianie.  

5.Udział w imprezie mogą wziąć TYLKO osoby PEŁNOLETNIE !  

Osoby poniżej 18 roku życia mogą jechać TYLKO i WYŁĄCZNIE z PRAWNYM OPIEKUNEM !!! 

Dokonanie opłaty za wyjazd organizowany przez JKS EQUI VERSO jest równoznaczne z zapoznaniem się 

z niniejszym Regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do jego przestrzegania ! 

II. RODO i ochrona danych osobowych 

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jeździecki Klub Sportowy EQUI VERSO z siedzibą w 

Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Bema 98  

2)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu organizacyjnym - udział w imprezie 

organizowanej przez EV i nie będą udostępniane innym odbiorcom 

3)Podanie danych ( imię i nazwisko, adres, pesel i nr telefonu )jest niezbędne do zakupu grupowej polisy 

ubezpieczeniowej, w przypadku niepodania danych udział w imprezie jest niemożliwy 

4)Posiada Pani/Pan prawo do: 

-żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

-wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

-przenoszenia danych 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat i mogą być udostępnione tylko na wniosek 

organów kontrolnych 

III. KONKURS FOTOGRAFICZNY – ZIMA JEST W DECHE 

 

1.Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie fotograficznym. 

2.Należy wysłać pakiet 5 zdjęć w temacie "Zima jest w deche ". 

3.Pliki zdjęciowe należy przesłać na email organizatora do 24 godzin po zakończonym turnusie. 

4.Wysyłając zdjęcia zgadzamy się na publikację w mediach oraz wykorzystanie w celach promocyjnych 

imprezy i nie będziemy z tego tytułu dochodzić żadnych roszczeń.  

5.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu ostatniego z wypadów.  


