
REGULAMIN SZKOŁY WINDSURFINGU SURFING NOWE GUTY 

OGÓLNE ZASADY  

1. Szkoła otwarta jest w godzinach od 9.00-20.00. 

2. Psy mogą być wprowadzane na teren szkoły tylko i wyłącznie na smyczy na własną 

odpowiedzialność. 

3. Za opiekę nad dziećmi na terenie szkoły i ich bezpieczeństwo odpowiada rodzic lub 

prawny opiekun (nie dotyczy ustalonych godzin zajęć z windsurfingu pod okiem 

instruktora, których dziecko jest uczestnikiem). 

4. Zakup usług szkoły windsurfingu SURFING NOWE GUTY jest jednoznaczny  

z akceptacją niniejszego regulaminu oraz potwierdzeniem znajomości polityki 

prywatności firmy (polityka prywatności firmy zamieszczona jest na stronie, 

internetowej szkoły, wywieszona w widocznym miejscu w szkole windsurfingu 

SURFING NOWE GUTY). 

5. Właścicielem szkoły windsurfingu SURFING NOWE GUTY jest Akademia Edukacji 

i Rekreacji DRAGONFLY Ewelina Waszkiewicz. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

W LEKCJACH, KURSACH I OBOZACH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ WINDSURFINGU 

SURFING NOWE GUTY 

 

1. Uczestnicy zajęć na wodzie muszą respektować wskazówki instruktora. 

2. Każdy uczestnik ma obowiązek korzystania z kamizelki asekuracyjnej. 

3. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby w stanie nietrzeźwym. 

4. Zastrzegamy sobie możliwość odmowy wypożyczenia sprzętu także z innych 

przyczyn (np. trudne warunki atmosferyczne). 

5. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w lekcjach, kursach, obozach tylko za pisemną 

zgodą rodziców. 

6. Rezerwacji można dokonać mailowo, telefonicznie lub w bazie szkoły SURFING 

NOWE GUTY. 

7. Rezerwacje kursów i obozów trzeba potwierdzić wpłacając zaliczkę w wysokości 40% 

kosztów całego kursu. 

8. Sprzęt może być pobierany przez uczestników lekcji, kursów lub obozów tylko za  

zgodą instruktora lub pracownika wypożyczalni we wskazany przez niego sposób. 

9. Uczestnik lekcji, kursu, obozu powinien stawić się w celu wykonania czynności 

organizacyjnych na 15 min. przed ustaloną godziną. 

10. Szkoła windsurfingu SUFRING NOWE GUTY zastrzega sobie możliwość   

wykorzystania przydzielonego sprzętu w przypadku spóźnienia uczestnika na  zajęcia 

więcej niż 15 min. 

11. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny uczestnika, dokonując zakupu usług 

świadczonych przez szkołę windsurfingu SURFING NOWE GUTY zaświadcza, że 

jego stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach organizowanych przez SURFING 



NOWE GUTY i jest ubezpieczony od NNW w ramach ubezpieczenia (szkolnego- 

przedszkolnego). 

12. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny uczestnika, dokonując zakupu usług 

świadczonych przez szkołę windsurfingu SURFING NOWE GUTY wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych lub swojego dziecka, dla potrzeb 

prawidłowej realizacji oferty zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych 

Osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 833) oraz wykorzystywanie przez Akademię 

Edukacji i Rekreacji "DRAGONFLY" fotografii jak i nagrań wideo  

z wizerunkiem swoim lub swojego dziecka zrobionych w czasie trwania zajęć,  

w celach reklamowych, informacyjnych i marketingowych. 


