
Ogólne Warunki Uczestnictwa 
TESTY NARCIARSKIE INTERSPORT Polska S.A. 

 
Organizatorem testów narciarskich jest Spółka INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, 
Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, zwana dalej („INTERSPORT” lub „ORGANIZATOR”). 
 
Zawarcie umowy z INTERSPORT w zakresie organizacji testów narciarskich („TESTY”, ) następuje 
poprzez podpisanie stosownej umowy uczestnictwa w TESTACH  NARCIARSKICH. 
 
1. Etapy zgłoszenia udziału 

a. Uczestnik zapoznaje się z ofertą INTERSPORT w zakresie organizacji TESTÓW wraz  
z informacjami dodatkowymi oraz niniejszymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.  

b. Uczestnik wysyła pisemne zgłoszenie udziału w TESTACH/e-mail/. 
c. ORGANIZATOR potwierdza pisemnie Uczestnikowi  przyjęcie zgłoszenia udziału /e-mail/. 
d. Uczestnik podaje dane niezbędne do podpisania umowy oraz wpłaca zaliczkę określoną  

w umowie.  
e. Uczestnik podpisuje z INTERSPORT "Umowę uczestnictwa w testach narciarskich ”.  Umowę 

może podpisać wyłącznie osoba prawna lub fizyczna, która posiada zdolność do takich 
czynności prawnych. 

f. Uczestnik wpłaca pozostałą kwotę  zgodnie z harmonogramem określonym w ofercie 
TESTÓW i  podpisanej umowie.  

g. Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe ORGANIZATORA:  
                  ALIOR BANK SA  97 2490 0005 0000 4600 8062 6050 
2.  Niedopełnienie warunków uczestnictwa: 

a. Brak terminowych wpłat może spowodować wykluczenie Uczestnika z TESTÓW.  
3.  Obowiązki Uczestnika:  

a. Zawierając umowę Uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia oraz stan zdrowia wszystkich 
osób również niepełnoletnich wpisanych w zgłoszeniu/umowie w pełni umożliwia udział  
w testach narciarskich. Stwierdza również, że posiada niezbędne wymagane dokumenty np. 
ważny paszport itp.  

b. Od chwili rozpoczęcia TESTÓW Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazań 
Organizatora dotyczących realizacji programu TESTÓW. 

c. W czasie trwania TESTÓW Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących 
przepisów porządkowych i zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie miejsca 
pobytu.  

d. Uczestnik wyjazdu zagranicznego musi posiadać aktualny paszport lub inny dokument 
wymagany prawem do przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej, krajów tranzytowych 
oraz kraju docelowego.  

e. INTERSPORT nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wystawienie lub odmowę 
wydania paszportu lub wizy oraz odmowę prawa wjazdu do danego kraju wynikające  
z działań uprawnionych organów lub służb. Koszty wydania paszportów, wiz oraz 
paszportów tymczasowych pokrywa Uczestnik.  

4. Rezygnacja z testów:  
a. Przed rozpoczęciem TESTÓW  Uczestnik ma możliwość zrezygnowania z imprezy na 

warunkach określonych w pkt. 5. Uczestnik zobowiązany jest przekazać do INTERSPORT 
informację, iż w imprezie takiej nie uczestniczy, najpóźniej do końca dnia, w którym impreza 
się rozpoczyna. Oświadczenie o rezygnacji z imprezy Uczestnik zobowiązany jest przesłać  
w formie pisemnej na  adres anna.maslyk@intersport.pl. 

b. Jeżeli z powodów niezależnych od INTERSPORT, Uczestnik nie stawi się w miejscu pobytu lub 
zrezygnuje z uczestnictwa w TESTACH 3 dni przed rozpoczęciem imprezy - INTERSPORT 
zastrzega sobie prawo żądania zapłaty pełnych kosztów wykupienia grupowej polisy 
ubezpieczenia (OC, KL i NNW) oraz ponosi koszty rezygnacji zgodnie z pkt. 5. 

c. Uczestnik może we własnym zakresie ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z udziału w 
TESTACH w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.  
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5. Koszty rezygnacji: 
a. Koszty rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej wynoszą standardowo za osobę:  

- do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy 25% ustalonej ceny  
- od 30. Dnia przed rozpoczęciem imprezy 40% ustalonej ceny  
- od 24. Dnia przed rozpoczęciem imprezy 50% ustalonej ceny  
- od 17. Dnia przed rozpoczęciem imprezy 60% ustalonej ceny  
- od 10. Dnia przed rozpoczęciem imprezy 80% ustalonej ceny  
- od 3. Dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub jej nierozpoczęcia 90% ustalonej ceny  

b. Wszelkie opłaty związane z rezygnacją i zmianą umowy jak również opłaty za indywidualny 
przebieg TESTÓW są natychmiast wymagalne.  

6.  Prawa uczestnika: 

a. Do chwili rozpoczęcia testów Uczestnik ma prawo przenieść na osobę trzecią prawa  
i obowiązki wynikające z umowy. Osoba zastępująca powinna spełniać wszystkie wymogi 
konieczne do uczestnictwa w testach narciarskich. Zgłaszający zobowiązany jest do 
poinformowania INTERSPORT o zmianie uczestnika na piśmie, przed rozpoczęciem testów. 
Zmiana uczestnika w terminie do 31 dni przed rozpoczęciem testów jest bezpłatna. Za zmiany 
dokonywane po upływie 31 ego, dnia do daty wyjazdu, INTERSPORT pobiera opłatę 
manipulacyjną w wysokości do 50 PLN za osobę. Opłata ta stanowi równowartość kosztów 
poniesionych przez INTERSPORT z tytułu dokonanych zmian. Za pokrycie kosztów testów  
i kosztów dodatkowych, powstałych poprzez zmianę osoby zastępującej, odpowiadają 
solidarnie: Uczestnik i osoba zastępująca. Uczestnik może zwrócić się do INTERSPORT  
o przedstawienie indywidualnych wyliczeń poniesionych przez niego kosztów w związku  
z przeniesieniem na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy.  

b.  W przypadku pobrania opłaty manipulacyjnej Uczestnikowi przysługuje prawo do 
indywidualnego rozliczenia kosztów. 

c. Gdy po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem podróży nastąpią nieprzewidziane wcześniej 
odstępstwa lub zmiany w stosunku do informacji zawartych w  umowie, ORGANIZATOR 
zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić o nich Uczestników. W takim przypadku Uczestnik 
jest uprawniony do odstąpienia od umowy. 

d. Jeśli 3 dni przed rozpoczęciem testów zmianie ulegną istotne warunki umowy (tzn.: zakres  
i standard oferowanych świadczeń) Organizator powiadamia o tym w formie e-mail 
Uczestnika, który ma prawo do rozwiązania umowy i zwrotu wszystkich wpłaconych kwot.  
Uczestnik ma prawo przed wyjazdem zapoznać się z właściwymi Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia grupowej polisy ubezpieczeniowej. 

6. Ubezpieczenie:  
a. Zgodnie z przepisami Uczestnicy TESTÓW są każdorazowo ubezpieczeni od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW ) wysokość Ubezpieczenia : 50 000 zł, kosztów leczenia (KL) 
wysokość Ubezpieczenia  400 000zł oraz  odpowiedzialności cywilnej ( OC) wysokość 
Ubezpieczenia  300 000zł, na  warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 
WARTA TRAVEL . 

b. Organizator testów sugeruje, aby każdy z Uczestników posiadał ważną kartę EKUZ. 
7. Odpowiedzialność Organizatora: 

a. ORGANIZATOR jest odpowiedzialny za przebieg TESTÓW zgodnie z ofertą oraz ustaloną 
jakością i standardem świadczeń. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem 
faktycznym a ofertą testów, Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie 
INTERSPORT w celu umożliwienia mu naprawienia niezgodności z ofertą. 

  

 


