
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ 

MARSSIA MAGDALENA KLIR 

 

1) Organizatorem imprez terenowych jest firma MARSSIA Magdalena Klir z siedzibą w Gliwicach.  
2) Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy Nordic Walking. 
3) Spotkania mają charakter rekreacyjnych zajęć ruchowych prowadzonych na terenie otwartym wg określonego 

programu. Dane dotyczące czasu trwania imprezy i dystansów do przebycia mają charakter orientacyjny i mogą być 
nieznacznie modyfikowane w zależności od warunków terenowych, atmosferycznych, możliwości uczestników.  

4) Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest: 
a) Przesłanie do organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego najpóźniej 24h przed rozpoczęciem imprezy 

oraz akceptacja niniejszych warunków uczestnictwa w imprezie.  
b) Wpłacenie zaliczki, jeśli przewidziano, 
c) Uregulowanie 100% kwoty najpóźniej w chwili rozpoczęcia imprezy.  

5) Osoby uczestniczące w zajęciach z instruktorem na terenie Gliwic oraz w wycieczkach MASZEROWANIE+ZWIEDZANIE 
(GLIWICE) ubezpieczają się we własnym zakresie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.  

6) W niektórych przypadkach w cenie imprezy zawarte jest ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (jak 
np. w przypadku wycieczek MASZEROWANIE+ZWIEDZANIE (REGION)) i jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie. 
Warunkiem jest jednak, że uczestnik zgłosi swój udział najpóźniej 24h przed rozpoczęciem imprezy.  

7) Organizator dopuszcza udział w imprezie niezgłoszonych osób. Są one zobowiązane uiścić pełną kwotę na początku 
zajęć. Organizator w takiej sytuacji nie może zagwarantować odpowiedniej ilości gadżetów pamiątkowych, 
poczęstunku, ani polisy ubezpieczeniowej.  

8) Uczestnik wysyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza tym samym, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału 
w imprezie terenowej. W przypadku osób z przewlekłymi chorobami lub z podwyższonym ryzykiem niezbędna jest 
zgoda lekarza na uczestnictwo w imprezie.  

9) Osoby biorące udział w imprezie powinny przed rozpoczęciem zajęć zgłosić instruktorowi problemy zdrowotne, objawy 
złego samopoczucia. Instruktorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne urazy uczestników, są natomiast 
zobowiązani udzielić natychmiastowej pierwszej pomocy i wezwać specjalistyczne służby ratunkowe. 

10) Organizator zajęć ani instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestników w 
czasie zajęć. 

11) Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezach za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. 
12) Warunkiem udziału w imprezach jest posiadanie własnych kijów, dostosowanego do warunków atmosferycznych, 

niekrępującego ruchów stroju oraz obuwia sportowego. Prowadzący zajęcia może wypożyczyć kije na czas zajęć za 
dodatkową opłatą. Konieczne jest jednak zgłoszenie takiej potrzeby z jednodniowym wyprzedzeniem.  

13) Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu w trakcie zajęć.  
14) Zajęcia odbywają się w terminie, miejscu i czasie określonym w programie imprezy. W przypadku ewentualnych zmian 

organizator zobowiązany jest do jak niezwłocznego poinformowania uczestników. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za niedociągnięcia w imprezie wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, np. warunki atmosferyczne, 
decyzje władz państwowych, działania siły wyższej, zawinione działanie lub zaniechanie Klienta. 

15) W przypadku podania błędnych danych lub ich późniejsza zmiana (telefon, email - uniemożliwiających kontakt z 
uczestnikiem), Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu.  

16) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem, a w każdym czasie z 
przyczyn od siebie niezależnych (decyzja władz państwowych, działanie sił wyższych, itp.). Klientowi przysługuje zwrot 
wszystkich wpłaconych kwot, o ile takie były, bez dokonania jakichkolwiek potrąceń, nie przysługuje natomiast z tego 
powodu odszkodowanie. 

17) Osoby, które przesłały formularz zgłoszeniowy zobowiązane są powiadomić (telefon/sms/email) organizatora o 
ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem imprezy.  

18) Wszelkie zastrzeżenia należy składać w miejscu ich zaistnienia, bezpośrednio do Organizatora w celu ich usunięcia.   
19) Organizator zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania uczestnika do celów 

marketingowych (strona internetowa www.marssia.pl, portal społecznościowy www.facebook.com/marssia.nw, 
katalog, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostało wykonane w trakcie trwania 
imprezy przez nią organizowanej. Uczestnik ma prawo nie wyrazić zgody na powyższe najpóźniej w momencie 
wysyłania formularza zgłoszeniowego – należy wtedy zamieścić taką informację w rubryce „Uwagi”.  

20) W sprawach nieuregulowanych Warunkami zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
21) Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie, o czym ma obowiązek poinformować na stronie 

internetowej www.marssia.pl /zakładka: wycieczki nordic walking – warunki uczestnictwa /.  
22) Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.05.2016 


