REGULAMIN OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO PAŁAC BABORÓWKO

I.

Ośrodek jeździecki

1. Każdorazowo, gdy w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin) jest mowa o ośrodku, rozumie
się przez to ośrodek jeździecki Pałac Baborówko, znajdujący się w Baborówku, przy ul
Parkowej 1, 64-500 Szamotuły.
2. Ośrodek jest prowadzony przez Krystynę Święcicką (dalej właściciel ośrodka) prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą Krystyna Święcicka Pałac Baborówko, NIP:7870016170.
3. Celem ośrodka jest prowadzenie działalności w zakresie rozpowszechniania sportu
jeździeckiego zarówno wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, podkreślając jego pozytywny
wpływu na rozwój fizyczny, promowanie zdrowej rywalizacji i sportowej postawy.
4. W każdym przypadku, gdy w niniejszym regulaminie jest mowa o zajęciach jazdy konnej
należy przez to rozumieć również zajęcia woltyżerki.
5. W ośrodku prowadzone są następujące aktywności:
a. nauka i doskonalenie jazdy konnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
b. organizacja rekreacyjnych rajdów konnych i imprez jeździeckich,
c. prowadzenie pensjonatu dla koni,
d. organizacja zawodów sportowych,
e. organizacja szkoleń i innych imprez, również o charakterze niesportowym;
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Regulamin – zakres obowiązywania
Regulamin ośrodka jeździeckiego Pałac Baborówko dostępny jest w biurze, w stajni oraz na
www.baborowko.pl
Przed wejściem na teren ośrodka każda osoba zobowiązana jest do zapoznania się z
Regulaminem, zasadami ppoż oraz do stosowania się do zasad w nich zawartych.
Regulamin bezwzględnie obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie ośrodka, w tym
osoby korzystające z usług ośrodka oraz pozostałe osoby znajdujące się na jego terenie.
Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren ośrodka zapoznała się z postanowieniami
Regulaminu i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień oraz dostępnych instrukcji
bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji obiektu, a także zaleceń właściciela obiektu oraz
osób przez niego upoważnionych.
Korzystanie z usług ośrodka, w tym z nauki jazdy konnej oraz pensjonatu dla koni jest
jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszelkich zajęć organizowanych zarówno w
ośrodku, jak i poza jego siedzibą, w tym w szczególności do organizowanych rajdów i jazd w
terenie.
Osoby naruszające Regulamin oraz stwarzające zagrożenie dla siebie i innych obowiązane są
opuścić teren ośrodka na żądanie właściciela lub pracownika ośrodka. Takie zachowanie może
stanowić również przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy pensjonatu lub odmówienie
udziału w zajęciach nauki jazdy konnej.

III.
1.

Ogólne zasady obowiązujące w ośrodku
Wszystkie osoby przebywające na terenie ośrodka, w tym w szczególności uczestnicy zajęć
oraz rodzice osób małoletnich biorących udział w zajęciach jazdy konnej, przyjmują do
wiadomości i potwierdzają, iż zdają sobie sprawę z ryzyka jakie niesie nieodpowiedni
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kontakt z dużym i płochliwymi z natury zwierzęciem, jakim jest koń. Koń w reakcji obronnej
może ugryźć lub kopnąć. Konie boją się gwałtownych ruchów tj. wymachiwania rąk,
gwałtownych krzyków, huków i wszystkiego, co następuje nagle, dlatego też ważnym jest
aby na terenie ośrodka panował spokój. Spłoszony koń może uciekać, co może być
przyczyną wypadku jeźdźca lub osoby postronnej. Zachowanie rozsądku i ostrożności jest
ważne dla zapewnienia sobie i innym bezpieczeństwa.
Każda osoba przebywająca na terenie ośrodka przyjmuje do wiadomości, iż nauka jazdy
konnej i przebywanie wśród koni może nieść ze sobą ryzyko opisane w pkt 1 powyżej.
Osoby znajdujące się na terenie ośrodka zobowiązane są dbać o należyty porządek,
przestrzegać zasad bezpieczeństwa, zachowywać się w sposób nieuciążliwy dla innych osób.
Przebywanie na terenie ośrodka oraz korzystanie z obiektów ośrodka (w tym ujeżdżalni,
stajni, siodlarni itp) odbywa się w godzinach od 7.00 do 22.00. Pozostawanie na terenie
obiektu w pozostałych godzinach wymaga zgłoszenia właścicielom ośrodka.
Małoletni
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Przez osobę małoletnią rozumie się osobę poniżej 18 roku życia.
Opiekun prawny małoletniego zobowiązuje się:
a. dołożyć staranności, by małoletni znał i rozumiał postanowienia Regulaminu,
b. doprowadzać małoletniego na zajęcia i odbierać go bezpośrednio po ich zakończeniu
na własny koszt i odpowiedzialność,
c. informować instruktora o każdorazowej niedyspozycji, zmianie stanu zdrowia lub
innych przesłankach uniemożliwiających lub utrudniających pełne i bezpieczne
uczestnictwo małoletniego w zajęciach,
Osoby małoletnie, które nie ukończyły lat 13, mogą przebywać na terenie ośrodka
wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
Właściciel ośrodka i instruktor jazdy konnej nie sprawują opieki i nie odpowiadają za osoby
małoletnie przebywające na terenie ośrodka, poza czasem zajęć jazdy konnej. W
szczególności właściciel ośrodka i instruktor jazdy konnej nie ponoszą odpowiedzialności za
osobę małoletnią bezpośrednio przed i po zajęciach jazdy konnej. Opiekę nad małoletnim
sprawuje opiekun prawny.
Sprzęt
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Ośrodek zapewnia możliwość korzystania przez jeźdźców z podstawowego sprzętu
jeździeckiego w czasie zajęć nauki jazdy konnej, w szczególności zapewnia siodła, ogłowia i
kaski.
Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odkładać na swoje miejsce po wykonaniu
zabiegu pielęgnacyjnego.
Wszelkie uszkodzenia sprzętu jeździeckiego należy bezzwłocznie zgłaszać instruktorowi lub
pracownikowi ośrodka.
Jeździec odpowiedzialny jest za stan sprzętu, z którego korzysta. W przypadku zniszczenia
sprzętu jeździec zobowiązany jest do odkupienia go lub uiszczenia opłaty odpowiadającej
jego równowartości.
Strój
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Każda osoba w trakcie jazdy konnej zobowiązana jest do noszenia odpowiedniego stroju,
tj.:
1) kasku, najlepiej z trzypunktowym systemem zapięcia,
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2) krytych butów za kostkę, na niezbyt grubej gładkiej podeszwie,
3) bryczesów, ewentualnie innych spodni niekrępujących ruchów,
Kategorycznie zabrania się jazdy konnej bez kasku. Jeźdźcy korzystający z usług ośrodka
rezygnują z jego używania na własną odpowiedzialność, przy czym jeździec bez kasku nie
zostanie dopuszczony do zajęć nauki jazdy konnej.
Dla zachowania bezpieczeństwa, zalecana jest, w szczególności dla osób początkujących,
jazda w specjalnych kamizelkach ochronnych.
Osoba z długimi włosami zobowiązana jest do ich upięcia na czas jazdy konnej.
Na czas jazdy konnej oraz obsługi konia zakazuje się noszenia: długich kolczyków, dużych
pierścionków i naszyjników.
Jeździec nie spełniający wskazanych wyżej wymogów dotyczących stroju może nie zostać
dopuszczony do jazdy konnej.

Zakazane zachowania na terenie ośrodka
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Na terenie
a.
b.
c.
d.
e.
f.

ośrodka zabrania się:
przebywania w miejscach innych niż wyznaczone,
nadmiernego hałasowania mogącego płoszyć zwierzęta,
podchodzenia do konia od tyłu,
karmienie koni bez zgody instruktora, pracownika ośrodka lub właścicieli koni,
pozostawienie osiodłanego konia bez opieki,
wjeżdżania do stajni na koniu (jazda konno po korytarzach stajni jest
zabroniona),
g. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem,
h. zbliżania się do zbiorników wodnych na odległość mniejszą niż 5 metrów,
i.
zbliżania się do placów budowy oraz maszyn budowlanych lub rolniczych,
j. korzystania z karuzeli dla koni bez zezwolenia właściciela ośrodka. Jednocześnie
zaznacza się, że karuzela może być pod prądem.
Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu:
a. w budynkach, w tym w szczególności w stajniach, ujeżdżalniach oraz w pobliżu
miejsc składowania słomy i siana,
b. na ujeżdżalniach i innych placach do jazdy konno,
Palenie jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i picia alkoholu podczas jazdy konno.
Zakaz obejmuje również jazdę konno pod wpływem alkoholu.
Zakazane jest również spożywanie gumy do żucia i korzystanie z telefonów komórkowych
podczas jazdy konnej.
Inne zwierzęta
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Zwierzęta, w tym w szczególności psy mogą przebywać na terenie ośrodka tylko, jeżeli nie
są agresywne oraz znajdują się na smyczy pod stałą opieką osoby, która je przyprowadziła.
Osoba, która przyprowadziła zwierzę jest zobowiązana dopilnować, aby zwierzę nie płoszyło
koni.
Każda osoba, która przyprowadziła zwierzę na teren ośrodka ponosi za niego pełną
odpowiedzialność, w szczególności za szkody wyrządzone ośrodkowi bądź osobom trzecim
przez zwierzę, w tym za brak nadzoru nad nim bądź za niedochowanie należytej staranności
przy jego trzymaniu bądź w nadzorze. Ośrodek nie odpowiada za szkody powstałe na mieniu
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uczestników bądź na osobach, spowodowane przez zwierzę, za które odpowiedzialna jest
osoba, która je przyprowadziła.
Każda osoba, która przyprowadziła zwierzę na teren ośrodka jest zobowiązana do
posprzątania po nim.
Treningi prywatne na terenie ośrodka
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W przypadku, gdy na terenie ośrodka, po uprzednim zgłoszeniu, odbywają się prywatne
treningi (w szczególności treningi na krosie), właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne zdarzenia mające miejsce w czasie treningu. W szczególności właściciel
ośrodka nie weryfikuje stanu zaawansowania umiejętności danej osoby i możliwości odbycia
przez nią treningu, w tym treningu na krosie. Każda osoba uczestnicząca w treningu robi to
na własną odpowiedzialność i przyjmuje do wiadomości, że teren ośrodka, w tym teren
krosu w zależności od pory roku i warunków pogodowych może być terenem grząskim,
rozmokłym lub z innego powodu niebezpiecznym i obowiązkiem uczestników treningu przed
jego rozpoczęciem jest uprzednie sprawdzenie terenu treningu, celem wyeliminowania
ryzyka ewentualnych zdarzeń powodujących szkodę. W razie jakichkolwiek wątpliwości
należy skontaktować się z właścicielem ośrodka.
Zasady korzystania z trasy krosu, opisane w punkcie poprzednim dotyczą również wszystkich
osób, które korzystają z usługi pensjonatu dla koni na terenie ośrodka.

Odpowiedzialność ośrodka
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Właściciel ośrodka, jak i instruktorzy dołożą wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny
poziom bezpieczeństwa uczestników zajęć oraz osób korzystających z ośrodka.
Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe na skutek
nieprzestrzegania Regulaminu, w tym w szczególności:
a. zdarzenia powstałe na skutek nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez
właściciela ośrodka, pracowników ośrodka lub instruktorów,
b. niezastosowania środków bezpieczeństwa przy prowadzeniu konia i wykonywaniu
ćwiczeń,
c. zdarzenia powstałe na skutek płoszenia i straszenia koni i innych zwierząt,
d. zdarzenia powstałe wskutek niewłaściwego doboru ubrania i sprzętu do jazdy,
e. błędów w technice kierowania zwierzęciem,
f. szkody powstałe na skutek przebywania przez uczestnika pod wpływem alkoholu
środków odurzających lub leków, a także palenia papierosów i korzystania z telefonu
komórkowego podczas jazdy konnej,
g. szkody wynikłe ze stanu zdrowia uczestnika, który uczestnik zataił, nie poinformował
o nim instruktora,
h. zdarzenia losowego (tj. potknięcia się, upadki, spłoszenie konia itd.)
Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione na
terenie ośrodka.
Wszelkie rzeczy wartościowe (w tym portfel, pieniądze, karty kredytowe, zegarki, biżuteria,
itd.) osoby wnoszą na teren ośrodka na własne ryzyko i zobowiązują się je samodzielnie
zabezpieczyć przed utratą lub kradzieżą.
Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w ośrodku przez
osoby przebywające na jego terenie, w tym w szczególności odzież wierzchnią, sprzęt
jeździecki. Każda osoba korzystająca z ośrodka przyjmuje do wiadomości, iż pozostawione
na terenie ośrodka rzeczy nie są objęte umową przechowania.
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Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie mienia uczestników w
trakcie prowadzonych zajęć.
Właściciel ośrodka nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez innego uczestnika zajęć ani
przez jakiekolwiek inne podmioty trzecie, które nie działają w imieniu bądź na rzecz
ośrodka, tj. za osoby postronne, a przede wszystkim za osoby, które wtargnęły na teren
ośrodka.

Właściciel ośrodka odpowiada wyłącznie za szkodę umyślną oraz szkody na osobie. W
pozostały zakresie odpowiedzialność właściciela ośrodka jest wyłączna.

Ubezpieczenia
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W związku z tym, iż jeździectwo należy do grupy sportów podwyższonego ryzyka, zaleca
się, aby każda osoba korzystająca z usług ośrodka wykupiła we własnym zakresie
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW).
Monitoring
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Teren ośrodka jest częściowo monitorowany. Każdy kto znajduje się a terenie ośrodka
wyraża zgodę na powyższe.
Pojazdy
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Parkowanie pojazdów na terenie ośrodka może odbywać się wyłącznie w miejscach do
tego wyznaczonych.
Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na terenie
parkingu ośrodka. Uczestnik pozostawiający pojazd jest zobowiązany należycie go
zabezpieczyć, w tym przed kradzieżą. Parking nie jest strzeżony, ani monitorowany.
Nauka jazdy konnej (szkółka jeździecka)
W zajęciach mogą brać udział osoby, które:
a. ukończyły 3 rok życia,
b. nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do jazdy konnej.
Właściciel ośrodka zaleca przed rozpoczęciem nauki jazdy konnej zasięgnięcie we własnym
zakresie konsultacji lekarskiej.
Instruktor oceniając wiek, sprawność fizyczną i umiejętności danej osoby może nie
dopuścić jej do udziału w zajęciach.
Dokumenty
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Osoba przystępująca po raz pierwszy do zajęć nauki jazdy konno, a w przypadku osób
małoletnich jej opiekun prawny jest zobowiązana przedłożyć:
a. pisemne oświadczenie obejmujące zgodę na uczestnictwo w zajęciach jazdy konnej
b. pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu
w postaci jazdy konnej.
Druki oświadczeń, o których mowa w punkcie poprzednim dostępne są w biurze ośrodka
oraz u instruktora. W przypadku osób małoletnich oświadczenia wypełniają i podpisują
rodzice lub prawni opiekunowie.

Organizacja i przygotowanie do zajęć
6. Na każde zajęcia należy się umówić z instruktorem na konkretny dzień i godzinę.
7. Na zajęcia można umówić się osobiście lub telefonicznie w godzinach od 9 do 20
8. Zajęcia nauki jazdy konnej odbywają się na ujeżdżalni ośrodka, na przeznaczonych do tego
placach lub w terenie.
9. Do stajni należy przybyć co najmniej 20 minut przed rozpoczęciem jazdy, celem
przygotowywania konia do jazdy, w trakcie czego należy:
a. wyczyścić sierść, grzywę i ogon konia,
b. wyczyścić kopyta kopystką,
c. sprawdzić grzbiet i kłąb konia, w celu ustalenia, czy nie ma on otarć, skaleczeń,
d. założyć ogłowie i siodło.
10. Konia prowadzi się po jego lewej stronie, trzymając przy pysku wodze, uwiąz lub lonżę.
11. Przy jednoczesnym wyprowadzaniu ze stajni dwóch lub więcej koni należy zachować od
poprzednika odległość co najmniej 2 m.
12. Pierwszeństwo mają jeźdźcy poruszający się wyższym chodem,
13. Jazdy odbywają się wyłącznie pod nadzorem instruktora.
14. Przed rozpoczęciem zajęć instruktor zapoznaje uczestników zajęć ze sposobem prowadzenia
zajęć i warunkami zachowania bezpieczeństwa, jak i techniką przygotowania konia do jazdy.
Uczestnik, który nie rozumie poleceń jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić to instruktorowi.
W razie wątpliwości co do sposobu wykonywania poleceń bądź ćwiczeń uczestnik ma
obowiązek uzyskać wskazówki instruktora.
15. Jeśli uczestnik stwierdzi, że nie jest w stanie wykonać ćwiczenia bądź polecenia jest on
zobowiązany niezwłocznie odstąpić od próby jego wykonywania i poinformować o tym
instruktora.
16. Podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są do słuchania i przestrzegania wszelkich poleceń i
wskazówek instruktora.
17. Wszelkie urazy zarówno u konia, jak i jeźdźca należy natychmiast zgłosić instruktorowi.
18. Spóźnienie się nie wypływa na przesunięcie godziny zakończenia zajęć, chyba że spóźnienie
zostało zgłoszone instruktorowi i przez niego zaakceptowane.
19. Długość trwania oraz opłaty za zajęcia nauki jazdy konnej zawarte są w cenniku,
zamieszczonym na stronie internetowej ośrodka.
20. W przypadku niemożności przybycia na zajęcia należy poinformować instruktora najpóźniej na
24h przed terminem umówionych zajęć. W przeciwnym wypadku osoba taka jest zobowiązana
uiścić opłatę za nieodbyte zajęcia, zgodnie z cennikiem obowiązującym w ośrodku.
21. Prawo pobierania opłat za zajęcia nauki jazdy konnej posiada instruktor.
22. Po zakończeniu jazdy uczestnik zajęć jazdy konnej zobowiązany jest do:
a. rozsiodłania konia,
b. wyczyszczenia kopyt konia,
c. odstawienia konia do boksu lub na pastwisko,
d. należycie zamknąć boks konia,
e. wymycia wędzidła,
f. odłożenia sprzętu na właściwe miejsce.
Jazda w terenie
23. Instruktor prowadzący zajęcia podejmuje decyzje o przeprowadzeniu jazdy w terenie biorąc
pod uwagę stopień zaawansowania jeźdźców, warunki atmosferyczne i terenowe.
24. Podczas wyjazdu w teren uczestnicy zajęć jadą w szyku i chodzie wymaganym przez
instruktora.

25. Uczestników obowiązuje zakaz wyprzedzania innych jeźdźców, a w szczególności instruktora.
26. Nie wolno jeździć po polach, łąkach i wszelkich uprawach. Jazdy terenowe odbywają się w
miejscach ustalonych przez instruktora.
V.

Pensjonat dla koni (konie prywatnych właścicieli)

Dokumenty
1.

Podstawą do korzystania z usług ośrodka w postaci pensjonatu dla koni jest podpisanie z
właścicielem ośrodka umowy pensjonatu dla konia.
Zasady organizacyjne

2. Każdy koń powinien mieć wpisany na tabliczce aktualny numer kontaktowy do osoby
odpowiedzialnej za zwierzę.
3. Konie wypuszczane są przez pracowników ośrodka na padok w konkretnych godzinach
wskazanych ustalonych z właścicielem ośrodka.
4. W porach karmienia koni i sprowadzania z padoków prosi się o niewyprowadzanie koni na
korytarz celem zabiegów pielęgnacyjnych, siodłania, kucia itp. oraz opuszczenie stajni na czas
sprowadzania koni.
5. Przed wyjściem ze stajni z koniem należy wyczyścić koniowi kopyta.
6. Obowiązkiem opiekuna po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych przy koniu jest uprzątnięcie po
nim korytarza / myjki itp. Dotyczy to również nieczystości pozostawionych przez konia na terenie
ośrodka.
7. Zabrania się samowolnego korzystania z dodatkowych porcji słomy, siana i pasz poza przydziałem
podawanym przez pracowników ośrodka. Przy chęci zmiany dawek (zmniejszeniu lub
zwiększeniu) należy poinformować właściciela ośrodka.
8. Każdy zobowiązuje się do regularnego szczepienia i odrobaczania konia. W przypadku choroby,
która zagraża zdrowiu innych zwierząt, właściciel zobowiązuje się do leczenia konia.
Korzystanie z obiektów ośrodka
9. Obiekty w ośrodku mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z przeznaczeniem:
a. puszczanie konia luzem - wyłącznie na wyznaczonych padokach,
b. jazda wierzchem – wyłącznie na ujeżdżalni, placu do jazdy oraz terenie krosu,
c. używanie wody, mycie – wyłącznie na utwardzonych myjkach.
10. Korzystanie z obiektów ośrodka, w tym szczególności z padoków, ujeżdżalni, placów do jazdy,
terenu krosu obywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem ośrodka, w którym zostały
wskazane dni tygodnia oraz godziny dostępności poszczególnych obiektów.
11. Lonżowanie koni dozwolone jest w miejscu do tego wyznaczonym.
12. Każdorazowo po zakończeniu treningu należy posprzątać używane przez siebie elementy
(przeszkody, drągi, czworobok itp.) i odłożyć je na miejsce.
13. Siodlarnia każdorazowo powinna być zamykana na klucz.
14. Zabrania się samodzielnej zmiany wyglądu siodlarni, boksu, w tym przykręcania wieszaków,
półek, szafek itp. Wszelkie zmiany należy uprzednio uzgodnić z właścicielem ośrodka.
Prowadzenie treningów
15. Zabrania się osobom trzecim prowadzenia treningów na terenie ośrodka, bez uprzedniego
uzgodnienia tego z właścicielem ośrodka.

Odpowiedzialność
16. Za szkody spowodowane przez konia podczas jazdy odpowiada jeździec. Natomiast za pozostałe
szkody na ternie ośrodka, w tym stajni i pozostałych obiektów odpowiada właściciel konia.
Tymczasowa opieka nad koniem
17. W każdym przypadku, gdy właściciel konia zezwala osobie trzeciej na opiekę nad koniem i jazdę
konno na swoim zwierzęciu, w szczególności w sytuacji dłużej nieobecności lub wyjazdu,
właściciela konia:
a. jest zobowiązany poinformować o tym fakcie właściciela ośrodka i wskazać imię i
nazwisko osoby, która będzie sprawowała tymczasową opiekę nad koniem,
b. zobowiązuje się osobę sprawującą tymczasową opiekę zapoznać i zobowiązać do
przestrzegania postanowień Regulaminu,
c. ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osoby trzeciej sprawującej
tymczasową opiekę nad koniem.
18. W przypadku, nieprzekazania wskazanych wyżej informacji właścicielowi ośrodka, osoba
sprawująca tymczasową opiekę może nie zostać dopuszczona do sprawowania opieki.
VI.

Dane osobowe

1. Podpisanie oświadczenia i rozpoczęcie korzystania z usług ośrodka, w tym usług przez niego
świadczonych, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez Ośrodek.
2. Administratorem danych osobowych jest ośrodek, którego dane zostały podane w paragrafie
pierwszym Regulaminu. W sprawach w zakresie przetwarzania danych osobowych z
administratorem danych osobowych można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej
na niżej wskazany adres poczty elektronicznej: palac@baborowko.pl
3. Przetwarzanie danych osobowych następuje na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
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) – dalej: Rozporządzenie, tj. za zgodą Uczestnika i zgodnie z celem
wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego postanowienia umownego.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji usług ośrodka, nie
dłużej jednak niż przez 10 lat od dnia zakończenia trwania ostatniej z usług.
5. Po upływie ww. okresu dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie, w którym
przetwarzanie tych danych jest niezbędne w zw. z ewentualnie dochodzonymi roszczeniami
przez Uczestnika bądź w razie dochodzenia roszczeń przez ośrodek przeciwko Uczestnikowi.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania udostępnienia danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi na
przetwarzanie danych osobowych do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6. Podanie danych jest dobrowolne. Jednak korzystanie z usług oferowanych przez ośrodek jest
uzależnione od podania danych osobowych.
7. Uczestnik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
jakiejkolwiek formie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych poczytywane jest
za rezygnację z usług ośrodka i pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wobec

ośrodka z wyłączeniem zwrotu sumy pieniężnej za opłacony, a niewykorzystany do końca
karnet.
8. Uczestnik może wyrazić zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w celach marketingowych.
Przepisy powyższych akapitów stosuje się odpowiednio do zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych z tym zastrzeżeniem, że przetwarzanie danych w tym
celu będzie następowało przez okres 3 lat.
VII.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w
tym Kodeksu Cywilnego. Wybór prawa zgodnie ze zdaniem poprzednim nie pozbawia jednak
konsumentów mających miejsce stałego zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca
ich zamieszkania.
Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z
wykonywaniem umów do których zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu. W przypadku
niemożliwości polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla miejsca siedziby ośrodka, przy czym nie
pozbawia to możliwości wytoczenia przez konsumentów powództwa przed sąd właściwy
miejscowo wg ogólnej właściwości wynikającej z Kodeksu Postępowania Cywilnego. Niniejszego
postanowienia nie stosuje się do konsumentów mających miejsce stałego zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Regulamin może ulec zmianie. Właściciel ośrodka poinformuje o zmianie treści Regulaminu
poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w ośrodku lub doręczy wiadomością przesłaną za
pośrednictwem poczty elektronicznej, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem
zmian w życie.
Każda osoba korzystająca z usług ośrodka na podstawie umowy może doręczyć właścicielowi
ośrodka na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o wypowiedzeniu
umowy z powodu braku akceptacji proponowanej zmiany Regulaminu najpóźniej w dniu
poprzedzającym wejście zmiany w życie. Niezłożenie oświadczenia w wyżej wskazanym terminie
oznacza akceptację zmiany Regulaminu
W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu, umowa
ulega rozwiązaniu z upływem dnia poprzedzającego wejście zmiany w życie.
Regulamin dostępny jest w siedzibie ośrodka, a także na stronie internetowej www.baborowko.pl
w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2019 r.

