
REGULAMIN SZKOLENIA SPECIALIZED MTB ACADEMY 

1. Organizatorem szkolenia jest Joy Ride sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Zakopanem przy 
ulicy Małe Żywczańskie 2a 
2. Celem szkoleń jest poprawa techniki jazdy rowerem górskim osób uczestniczących w 
szkoleniu. 
3. Uczestnikiem szkoleń techniki jazdy, może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin
szkoleń, zapisze się na daną edycję szkoleń i opłaci wpisowe. 
4. Wysokość wpisowego na szkolenie zależy od danej edycji szkoleń i jest podana przy 
opisie szkolenia 
5. W szkoleniach uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie i osoby nie posiadające pełnej zdolności do 
czynność prawnych muszą przedstawid pisemną zgodę swojego opiekuna prawnego do 
uczestniczenia w szkoleniach. Osoby poniżej 15 roku życia powinny brać udział w szkoleniu 
pod opieką pełnoletniego opiekuna. 
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego roweru, w szczególności 
wyposażonego w dwa sprawne hamulce. 
7. Każdy uczestnik szkoleń techniki jazdy jest zobowiązany do jazdy rowerem w kasku 
rowerowym (zalecamy kaski typu fullface. Dodatkowe ochraniacze (na kolana, łokcie itp.)) 
nie są wymagane, ale jak najbardziej wskazane. 
8. Każdy uczestnik zobowiązuje się do respektowania poleceń osób prowadzących 
szkolenie. 
9. Każdy uczestnik bierze udział w szkoleniu na własną odpowiedzialność. 
10. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 
przeprowadzeniem szkolenia nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za 
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, po lub w trakcie szkolenia. 
11. Organizator zaleca wykupienie przez uczestników ubezpieczenia typu NNW. 
12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jazda na rowerze górskim w terenie wiąże się z 
ryzykiem urazu, który wliczany jest do ryzyka sportowego tej dyscypliny. 
13. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody na osobie i szkody 
majątkowe związane z uczestnictwem w szkoleniach. 
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności majątkowej za organizację i przebieg akcji 
ratunkowej wyspecjalizowanych służb. 
15. Trasy na których odbywają się szkolenia nie są wyłączone z ruchu, w związku z 
powyższym Uczestnik zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność wobec innych 
użytkowników trasy. 
16. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących zachowania w 
lesie i obszarach gdzie odbywają się szkolenia. 
17. Uczestnik, który naruszy powyższe zasady odpowiada według powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 
18. Zapisanie się na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu szkoleń. 
19. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku (fotografie, filmy) 
jako uczestnika szkoleń w materiałach promocyjnych organizatora oraz w mediach 
będących patronami medialnymi szkoleo. 
20. Każdy uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uważnego zapoznania z mailem 
organizacyjnym. 
21. Każdy uczestnik jest zobowiązany do respektowania zasad bezpieczeństwa związanych 
z panującym stanem pandemii oraz posiadania akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo



innych uczestników i kadry instruktorskiej t.j. maseczka – zgodna z wymaganiami GIS, 
zachowanie odległości od innych, bycie w pełni zdrowym. 
22. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie wypełnionego i podpisanego 
oświadczenia oraz regulaminu szkoleń i respektowanie zasad w nich ujętych. 

OŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA

Oświadczam, że z pełną świadomością ryzyka wynikającego z amatorskiego uprawiania 
sportu oraz innych sportów ekstremalnych przystępuję do zajęć praktycznych i zobowiązuję 
się do zachowania szczególnej ostrożności oraz do przestrzegania zaleceń instruktora. 
Oświadczam, stosowanie się do wytycznych osób prowadzących zajęcia z techniki jazdy 
oraz wysłuchanie instruktażu obsługi roweru górskiego oraz zasad bezpieczeństwa. 
Zapoznałem się z regulaminem bike parku oraz wyciągu/parku lub tras, które będą 
wykorzystywane podczas zajęć. Instrukcje są dla mnie zrozumiałe i będę się do nich 
stosował w trakcie zajęć praktycznych. W przypadku nieszczęśliwego wypadku zaistniałego 
z mojej winy lub na wskutek nieprzestrzegania wskazówek instruktora nie będą zgłaszał 
roszczeń do organizatorów, przyjmując całą odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia 
tylko i wyłącznie na siebie. Ponadto oświadczam, że podczas zajęć nie będę w stanie 
nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających i zachowam taki stan przez cały czas 
zajęć. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem oraz zobowiązuję się 
do jego przestrzegania. W przypadku jazdy na wypożyczonym rowerze biorę za niego pełną 
odpowiedzialność.


