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REGULAMIN WYDARZENIA 

 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. WYDARZENIE jest organizowane pod nazwą „LOTY TRENINGOWE W HISZPANII” i 

jest zwana dalej: "WYDARZENIEM". 

2. Organizatorem Wydarzenia jest Aviation Artur Trendak Ul. Nowowiejskiego 26a, 96-313 

Jaktorów - Kolonia. 

3. Wydarzenie zostanie ogłoszone w Internecie na portalu Facebook oraz na stronie 

www.trendak.eu 

4. Wydarzenie odbywać się będzie w terminie 24.11.2015  do 24.01.2016 

5. Wydarzenie będzie miało miejsce w Hiszpanii w miejscowości Gandia. 

 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIU 

 

1. Uczestnikiem Wydarzenia może być każda osoba fizyczna, która: 

 

a) ma ukończone 16 lat oraz zgodę opiekuna prawnego na udział w wydarzeniu 

b)  posiada zaświadczenie lekarskie nie wykazujące przeciwskazań do odbywania lotów 

pokazowych wiatrakowcem. 

c) Uiściła opłatę za wydarzenie 

d) Podpisała oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem 

 

§ 3 

WARUNKI I ORGANIZACJA WYDARZENIA 

 

1. Cena wydarzenia  to 320 EU brutto /  dobę 

a. Cena obejmuje 2 godziny lotu wiatrakowcem TERCEL wraz z 

instruktorem 

b. Cena obejmuje zakwaterowanie uczestnika w pokoju 2 osobowym, 

wchodzącym w skład lokalu wielopokojowego w miejscowości Gandia w 

Hiszpanii 

c. Organizator informuje uczestnika, iż w tym samym lokalu w innych 

pokojach mogą być zakwaterowani inni uczestnicy Wydarzenia bądź 

instruktor 

d. Uczestnik ma prawo zrezygnować z darmowego wyżej wymienionego 

zakwaterowania i skorzystać z innego zakwaterowania we własnym 
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zakresie. Organizator nie ponosi kosztów innego zakwaterowania 

wybranego przez uczestnika. 

e. Cena obejmuje odbiór uczestników z lotniska w Walencji oraz dowóz do 

Gandii do miejsca zakwaterowania 

 

2. Uczestnika może wykupić dowolną ilość dni wydarzenia. 

3. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu uczestnik dokonuje poprzez bezpośredni kontakt 

z firmą AVIATION Artur Trendak poprzez email  karolina@trendak.eu 

4. Opłatę za wydarzenie w formie przelewu na konto organizatora, uczestnik 

powinien uiścić minimum 3 dni przed zarezerwowaną datą wydarzenia. 

5. Uczestnik ma prawo przedłużyć swój udział w wydarzeniu – uzgadniając 

szczegóły z organizatorem minimum 2 dni przed planowanym końcem 

wydarzenia. 

 

 

 

§ 4 

 

REZYGNACJA 

 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z Wydarzenia. 

a. W przypadku pisemnej rezygnacji do 24 godzin po dokonaniu opłaty 

(przelewu), uczestnik otrzyma 100% zwrotu kwoty przelewu. 

b. W przypadku rezygnacji po upływie 24 godzin po dokonaniu opłaty za 

wydarzenie a jednocześnie maksymalnie 2 doby przed rozpoczęciem 

wydarzenia, uczestnik otrzyma 50 % zwrotu kwoty przelewu. 

c. W przypadku rezygnacji 2 doby przed planowanym rozpoczęciem 

wydarzenia i później, organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 

100% dokonanej opłaty za wydarzenie. 

 

§ 5 

 

OBOWIĄZKI   ORGANIZATORA I UCZESTNIKA 

 

1. Uczestnik zobowiązany jest okazać organizatorowi zaświadczenie lekarskie 

wykluczające przeciwwskazania do odbycia lotów pokazowych/treningowych 

wiatrakowcem. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w wydarzeniu 

uczestnikom, którzy nie przedstawią odpowiedniego zaświadczenia. 

3. Uczestnikom zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających 

i psychoaktywnych 24 godziny przed zaplanowanym lotem. 

4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zaleceń instruktora podczas 

lotu. 
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5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo, stan zdrowia oraz 

zachowanie uczestnika poza wykupionymi godzinami lotu wiatrakowcem, pod 

warunkiem, że lot odbywa się pod nadzorem instruktora. 

6. Organizator zapewnia uczestnikom profesjonalne lądowisko w Hiszpanii, sprzęt 

oraz instruktora. 

 

 

 

 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 Przystępując do Wydarzenia i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. 

 

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Wydarzeniu. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu 

opublikowania go. 
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