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Regulamin szkoleń 

Szkoły Wspinania Krzysztofa Rychlika 

 

1 Definicje 
 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:  

1.1 Szkoła Wspinania (organizator szkolenia) – Krzysztof Rychlik prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą Krzysztof Rychlik Vertical (adres: ul. Zarzecze 34, 30-134 

Kraków), identyfikujący się numerem NIP: 6772240138. 

1.2 Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba 

prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną, zawierająca umowę ze Szkołą Wspinania i zobowiązana do zapłaty 

na rzecz Szkoły Wspinania wynagrodzenia za udział uczestnika w szkoleniu. Klient 

może być jednocześnie uczestnikiem, jeżeli spełnia warunki określone w regulaminie. 

1.3 Uczestnik – osoba fizyczna, której udział w Szkoleniu został prawidłowo zgłoszony 

i opłacony; ilekroć Regulamin posługuje się określeniem Uczestnika w kontekście 

czynności zgłoszenia na Szkolenie, rozumieć pod tym pojęciem należy osobę 

zgłaszającą chęć uczestnictwa w Szkoleniu. 

1.4 Regulamin – niniejszy regulamin dostępny na stronie www.kurswspinaczkowy.pl 

1.5 Szkolenie – szkolenie, kurs, obóz lub zajęcia wspinaczkowe organizowane 

i prowadzone lub współorganizowane przez Szkołę Wspinania w sposób tradycyjny. 

Szkolenie ma charakter wyłącznie edukacyjny.  

1.6 Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm) 

1.7 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2017 r. poz. 459). 
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2 Postanowienia Ogólne 
 

2.1 Regulamin dotyczy wszelkich szkoleń, kursów, obozów i zajęć wspinaczkowych 

organizowanych i prowadzonych lub współorganizowanych przez Szkołę Wspinania 

Krzysztofa Rychlika w sposób tradycyjny.  

2.2 Dane kontaktowe, pod którymi klienci szybko i efektywnie mogą skontaktować się ze 

Szkołą Wspinania to:  

2.2.1 adres poczty elektronicznej: info@krzysztofrychlik.pl;  

2.2.2 fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/szkolawspinaniakrakow; 

2.2.3 telefon: +48 504 239 711;  

2.2.4 adres: ul. Zarzecze 34, 30-134 Kraków. 

2.3 Warunkiem zawarcia umowy o uczestnictwo w Szkoleniu jest potwierdzenie 

zapoznania się i akceptacji Regulaminu. 
 

3 Szkolenie 
 

3.1 Uczestnikiem szkolenia może być osoba pełnoletnia oraz osoba nieletnia posiadająca 

pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.  

3.2 Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania aktualnego ubezpieczenia 

następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W przypadku szkolenia odbywającego 

się poza granicami Polski również ubezpieczenia kosztów akcji ratowniczej i 

poszukiwawczej oraz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub innej 

równoważnej formy ubezpieczenia. W związku z sytuacją epidemiologiczną, w 

przypadku szkoleń odbywających się poza granicami Polski, uczestnicy są 

zobowiązani do posiadania wymaganych do wjazdu na teren danego kraju szczepień, 

certyfikatów i/lub testów. 

3.3 Program szkolenia, termin, czas trwania, miejsce i cena szkolenia znajdują się na 

stronie www.kurswspinaczkowy.pl w zakładkach dotyczących poszczególnych 

szkoleń.  

3.4 Dostępne za pośrednictwem strony www informacje na temat szkoleń (w 

szczególności ich termin, miejsce, w którym mają się odbywać, zakres i cena) nie 

stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniami do 

złożenia przez klienta zapytania o uczestnictwo w szkoleniu. 
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3.5 Szkoła Wspinania zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas 

świadczenia usług szkoleniowych, jednak nie odpowiada za uzyskanie przez 

uczestników szkolenia jakichkolwiek rezultatów.  

3.6 Uczestnik poprzez akceptację regulaminu oświadcza, że: 

3.6.1 dołożył wszelkich starań, żeby sprawdzić swój stan zdrowia i kondycję psychofizyczną 

przed rozpoczęciem szkolenia; 

3.6.2 nie posiada schorzeń serca lub układu krążenia ani żadnych innych problemów 

zdrowotnych uniemożliwiających udział w szkoleniu; 

3.6.3 ma pełną świadomość, że udział w szkoleniu niesie za sobą ryzyko zachorowania, 

zranienia, trwałego kalectwa lub śmierci nawet przy zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa, i akceptuje powyższe ryzyko; 

3.6.4 sprzęt stanowiący jego własność lub wypożyczony od podmiotów innych niż Szkoła 

Wspinania jest w odpowiednim stanie technicznym, został sprawdzony przez 

wykwalifikowane do tego osoby i nadaje się do zastosowania na szkoleniu; 

3.6.5 ma świadomość warunków panujących w miejscu organizacji szkolenia, w tym 

warunków atmosferycznych, niebezpiecznych zjawisk pogodowych oraz możliwości 

wystąpienia ograniczonego dostępu do Internetu, prądu elektrycznego lub bieżącej 

wody;  

3.6.6 ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody w sprzęcie użyczonym przez 

Szkołę Wspinania, spowodowane niewłaściwym jego użytkowaniem; 

3.6.7 wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie z jego wizerunku utrwalonego 

w związku z uczestnictwem w szkoleniu, w celu umieszczenia go na stronie 

internetowej Szkoły Wspinania, w folderach informacyjnych i materiałach 

promocyjnych, a także innych materiałach zawierających informacje dotyczące 

Szkoły Wspinania, w tym w mediach społecznościowych Szkoły Wspinania oraz 

zobowiązuje się, że nie będzie podnosił wobec Szkoły Wspinania roszczeń związanych 

z wykorzystaniem jego wizerunku. Zobowiązania i zgoda, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym mają charakter bezterminowy i mogą być wypowiedziane z 

zachowaniem pięcioletniego okresu wypowiedzenia. W razie jej odwołania Szkoła 

Wspinania nie będzie zobowiązana do usunięcia z obrotu publicznego 

wprowadzonych już do obrotu egzemplarzy zawierających utrwalony wizerunek 

uczestnika szkolenia; 
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3.6.8 wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Szkołę Wspinania w 

celu prawidłowego wykonania umowy o udział w szkoleniu, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; 

3.6.9 będzie szanował prawa własności intelektualnej do utworów wykorzystywanych 

podczas szkolenia, w tym nie będzie ich nagrywał, reprodukował, utrwalał lub 

rozpowszechniał w jakiejkolwiek innej formie, 

3.6.10 będzie stosował się do wszelkich poleceń Szkoły Wspinania i osób przez nią 

wyznaczonych.  

3.7 Szkoła Wspinania zapewnia uczestnikom podczas szkolenia wyłącznie opiekę 

instruktora oraz niezbędny do przeprowadzenia szkolenia sprzęt techniczny.  

3.8 Szkoła Wspinania nie zapewnia transportu na miejsce szkolenia, wyżywienia, 

zakwaterowania, opieki zdrowotnej czy ubezpieczenia.  

3.9 Na wniosek klienta, Szkoła Wspinania może zapewnić nieodpłatnie rezerwację 

noclegu w wyznaczonym miejscu. Opłata za nocleg uiszczana jest przez klienta we 

własnym zakresie. Uiszczenie opłaty za nocleg powinno nastąpić przed rozpoczęciem 

zajęć w ramach szkolenia.  

3.10 Uczestnicy są zobowiązani do wyposażenia się w odzież i obuwie (w szczególności 

wspinaczkowe letnie lub zimowe) zapewniające odpowiednią ochronę i dostosowane 

do warunków atmosferycznych panujących w miejscu przeprowadzania szkolenia.  

3.11 Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do stosowania się do poleceń instruktorów oraz 

innych osób wyznaczonych przez Szkołę Wspinania, wydawanych w trakcie trwania 

szkolenia w celu zachowania bezpieczeństwa i porządku.  

3.12 Szkoła Wspinania uprawniona jest do odwołania lub skrócenia zajęć terenowych, 

jeżeli uzna to za konieczne dla bezpieczeństwa uczestników lub z innych ważnych 

powodów.  

3.13 Ostateczna decyzja o miejscu szkolenia podejmowana jest przez Szkołę Wspinania w 

oparciu o warunki atmosferyczne (śniegowe/lodowe) i wspinaczkowe, jednak nie 

później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.  

3.14 Wycofanie się ze szkolenia ze względów bezpieczeństwa, zmiany pogody lub 

warunków atmosferycznych, a także z powodu zmiany miejsca szkolenia określonego 

w pkt 3.13 powyżej, nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów szkolenia zarówno w 

części, jak i w całości, a Szkoła Wspinania nie jest odpowiedzialna za ewentualne 

szkody z tego tytułu.  
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3.15 Szkoła Wspinania nie gwarantuje zasięgu telefonii komórkowej oraz łączności z 

Internetem podczas trwania szkolenia.  

3.16 W trakcie szkolenia zabronione jest:  

3.16.1 spożywanie alkoholu, substancji psychoaktywnych i innych substancji odurzających; 

3.16.2 stwarzanie zagrożenia dla innych uczestników szkolenia lub osób trzecich. 

3.17 Zaistnienie któregokolwiek z przypadków wskazanych w pkt. 3.16 powyżej skutkować 

będzie usunięciem uczestnika ze szkolenia w trybie natychmiastowym, bez prawa do 

zwrotu kosztów szkolenia i innych kosztów poniesionych przez klienta.  
 

4 Cena szkolenia 
 

4.1 Cena za świadczenie usług szkoleniowych w ramach szkolenia podana jest 

każdorazowo na stronie www.kurswspinaczkowy.pl w zakładkach dotyczących 

poszczególnych szkoleń. 

4.2 Rezerwacja miejsca na wybranym szkoleniu odbywa się poprzez wpłatę zaliczki. O 

wysokości przedpłaty, terminie jej dokonania oraz numerze konta bankowego klienci 

informowani są poprzez e-mail potwierdzający zgłoszenie na kurs. 

4.3 W przypadku, kiedy liczba chętnych przekroczy liczbę dostępnych miejsc na 

szkoleniu, o kolejności przyjęcia na listę uczestników decyduje kolejność wpłacenia 

zaliczki.  

4.4 Osobom, które nie mieszczą się w limicie uczestników na dane szkolenie, 

proponowany jest inny termin. Jeśli nie zostanie ustalony termin odpowiadający obu 

stronom, zaliczka jest zwracana. 

4.5 Klient zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej części ceny za szkolenie najpóźniej 

w pierwszym dniu szkolenia, a w przypadku braku zapłaty w tym terminie Szkoła 

Wspinania uprawniona jest do wstrzymania się ze świadczeniem usług 

szkoleniowych. 

4.6 Cena wskazana w pkt 4.1. regulaminu obejmuje wyłącznie udział w szkoleniu, a nie 

zawiera w sobie w szczególności kosztów transportu na miejsce szkolenia, 

wyżywienia, zakwaterowania, opieki zdrowotnej czy ubezpieczenia, które to koszty 

klient ponosi we własnym zakresie.  
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5 Odwołanie szkolenia 
 

5.1 Szkolenie może zostać odwołane przez Szkołę Wspinania z powodu: 

5.1.1 braku wystarczającej liczby uczestników (min. 3 osoby); 

5.1.2 prognozowanych złych warunków atmosferycznych, zagrażających bezpieczeństwu, 

życiu lub zdrowiu uczestników szkolenia; 

5.1.3 innych powodów niezależnych od organizatora szkolenia. 

5.2 W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn określonych w pkt 5.1 powyżej 

uczestnicy otrzymują zwrot zaliczki w formie, w jakiej została wpłacona, przy czym 

organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą wskutek 

odwołania szkolenia.  

5.3 W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn określonych w pkt 5.2 powyżej 

organizator szkolenia proponuje zmianę terminu szkolenia. Jeśli nie zostanie ustalony 

termin odpowiadający obu stronom, zaliczka jest zwracana. 

5.4 W innych przypadkach, w szczególności w przypadku, gdy uczestnik szkolenia nie 

podejmie uczestnictwa w szkoleniu, zaliczka nie podlega zwrotowi. 

5.5 W przypadku rezygnacji przez uczestnika ze szkolenia przed terminem jego 

zakończenia, określonym w pkt 2.3 niniejszego regulaminu, niezależnie od przyczyny 

rezygnacji, wpłacone przez klienta środki nie podlegają zwrotowi. 
 

6 Postanowienia końcowe 
 

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6.2 Ewentualne spory związane z realizacją szkolenia będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla adresu organizatora szkolenia. 

6.3 Szkoły Wspinania nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych 

praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już na mocy 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa Szkoła Wspinania zobowiązana jest 

do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych 

praktyk rynkowych.  
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