REGULAMIN KURSÓW ENDURO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem działalności „Demczuk Motocykle- szkolenia” zwanym dalej Szkołą jest prowadzenie kursów enduro
oraz jazd w obecności Przedstawiciela Szkoły, zwanego dalej „Instruktorem”, które mają na celu podniesienie
poziomu posiadanej przez Uczestnika kursu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie przewidzianym w
programie kursu.
2. Szczegółowy zakres kursów, tematyka oraz harmonogram zajęć prowadzonych przez Szkołę znajduje się na stronie
internetowej: www.demczuk.pl
3. Uczestnikiem kursu może być osoba, która:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

jest pełnoletnia lub posiada udzieloną w formie pisemnej w obecności Instruktora zgodę rodzica lub opiekuna,
posiada ważne prawo jazdy kat. A1 lub A,
nie znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,
zgłosiła swój udział z wymaganym przez Szkołę wyprzedzeniem,
wniosła odpowiednio wcześniej stosowną opłatę za kurs – wysokość opłat podana jest w cenniku na stronie
internetowej,
posiada odpowiedni motocykl
posiada odpowiedni ubiór spełniający wymogi bezpieczeństwa,

II. KURS
1. Kurs składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych odbywanych w obecności Instruktora.
2. Kurs prowadzony jest dla grupy składającej się nie mniej niż z 4 i nie więcej niż 10 osób.
3.

W przypadku mniejszej, niż określona w pkt II ppkt 2 liczby osób, Szkoła zastrzega sobie prawo odwołania danego
kursu i zwrotu wniesionych przez Uczestników opłat lub, w przypadku uzyskania zgody Uczestnika kursu,
przełożenia terminu kursu.

4. Szkoła zastrzega sobie również prawo do odwołania kursu z przyczyn losowych, np. ulewnego deszczu. W takim
wypadku Szkoła w całości zwraca wniesione przez Uczestników opłaty.
5. Zapisy na kursy przyjmowane są przez Instruktorów pocztą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście.
6. Zajęcia odbywają się na motocyklach enduro dopuszczonych do ruchu drogowego na podstawie odrębnych
przepisów. Szkoła nie zapewnia motocykli. W drodze wcześniejszych ustaleń obu stron istnieje możliwość
wypożyczenia na czas kursu motocykla enduro.
7.

Zajęcia odbywają się wyłącznie pod nadzorem Instruktora na specjalnie przygotowanym przez Szkołę terenie
zwanym dalej „terenem zamkniętym” oraz ze względu na specyfikę kursów na innych terenach zwanych dalej
„terenem otwartym”. Plan zajęć określony jest w programie kursu.

8. Zajęcia, a w szczególności jazdy motocyklem, odbywają się na ryzyko Uczestnika kursu. Uczestnik kursu ponosi
pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone osobom trzecim.
Kontakt: 9. Uczestnik kursu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w udostępnionym przez Szkołę sprzęcie,
Michał Demczuk
0 602 774 223
E-mail:
michal@demczuk.pll

spowodowane nie stosowaniem się do poleceń Instruktora oraz spowodowane z winy umyślnej Uczestnika kursu.

10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na osobie Uczestnika kursu i Jego mieniu,
chyba że na mocy odrębnych umów lub porozumień odpowiedzialność taką przyjęła.

Internet: 11. Uczestnik kursu ma obowiązek stosowania się do poleceń porządkowych Instruktora. Uczestnik ma obowiązek
www.demczuk.pl

podporządkowania się poleceniom Instruktora w trakcie dojazdów do terenów otwartych a w szczególności
przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego. W przypadku, gdy Uczestnik kursu nie stosuje się do poleceń, o
których mowa powyżej, Szkole przysługuje uprawnienie wykluczenia Uczestnika kursu z zajęć, zaś wniesiona
przez Uczestnika kursu opłata nie podlega zwrotowi.
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12. W zajęciach praktycznych mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy kursu posiadający ubiór zapewniający
bezpieczną jazdę. Do obowiązkowych elementów ubioru, o którym mowa w zdaniu poprzednim należą:
a) kask posiadający stosowne atesty,
b) gogle w przypadku używania kasku enduro ( bez szyby),
c) rękawice motocyklowe,
d) wysokie obuwie,
e) długie spodnie,
f) kurtka/bluza z długim rękawem,
g) ochraniacze na klatkę piersiową, kolana i łokcie.
13. Wszelkie ćwiczenia podczas zajęć praktycznych zaproponowane przez Instruktora odbywają się na ryzyko
Uczestnika kursu i w każdej chwili może On odmówić ich wykonania, gdy poziom trudności przewyższa jego
umiejętności.
III. Płatności
1.

2.

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest wniesienie pełnej opłaty w wysokości określonej na stronie
internetowej, odpowiedniej dla danego programu kursu.
Opłaty za kurs dokonuje się wyłacznie przelewem na rachunek bankowy:

Michał Demczuk- Demczuk Motocykle
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Przemysłowa 4
NIP 525-162-00-62
Nr rachunku bankowego:48 1140 2004 0000 3302 3134 0278
3. Warunkiem dokonania rezerwacji miejsca na kursie jest wniesienie przedpłaty w wysokości 100zł.
4. Zgłoszenie na kurs uważane jest za ważne, jeżeli w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia nastąpi wpłata
pełnej kwoty lub przedpłaty za kurs na rachunek bankowy Szkoły.
5. Wniesienie pełnej wpłaty lub dopłaty (po wcześniejszej przedpłacie) wymagane jest na pięć dni przed terminem
rozpoczęcia kursu.
6. W przypadku nie wniesienia dopłaty do pełnej ceny za kurs w terminie, o którym mowa ppkt 5, przedpłata, o której
mowa w ppkt 3 nie podlega zwrotowi.
7. Jeżeli zgłoszenie na kurs następuje na mniej niż pięć dni przed terminem rozpoczęcia kursu, wymagane jest wpłacenie
pełnej opłaty.
8. Jeżeli Uczestnik kursu nie stawi się na zajęcia w którymkolwiek z dni kursu, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi,
bez względu na przyczynę nieobecności Uczestnika.
Kontakt:
Michał Demczuk IV. Postanowienia końcowe
0 602 774 223
E-mail:
michal@demczuk.pll
Internet:

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronach internetowych Szkoły.
15. Zmiany Regulaminu są skuteczne w dniu jego publikacji na stronach internetowych Szkoły

www.demczuk.pl 16. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2

