
REGULAMIN WYJAZDÓW JEDNODNIOWYCH 

1. Organizatorem wyjazdu jest MANIFOLD SP. Z O.O.  z siedzibą: Chrosna 147, 32-084 Morawica. 

2. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wyjeździe, następuje za pośrednictwem potwierdzenia udziału w 

wydarzeniu zamieszczonym na oficjalnym profilu MANIFOLD SP. Z O.O. 

3. Zgłoszenia przyjmowane są w kolejności chronologicznej. Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa 

w wyjeździe, jest opłacenie należności za wyjazd za pośrednictwem systemu PayU.  

4. Lista uczestników zamykana jest dzień przed planowanym wyjazdem o godzinie 14.00. 

5. Wszyscy uczestnicy wyjazdu są ubezpieczeni na czas podróży. Ubezpieczenie nie obejmuje aktywności 

sportowej. 

6. Wszystkie wyjazdy narciarskie dochodzą do skutku przy minimum 7 uczestnikach. Wyjazd może być 

odwołany tylko z przyczyn losowych np. drastyczna zmiana warunków pogodowych. 

7. W przypadku odwołania wyjazdu, organizator zwraca 100% zapłaconej kwoty za pośrednictwem systemu 

PayU. 

8. Przystanek początkowy w Krakowie znajduje się przy ul. Marii Konopnickiej 28. 

9. W przypadku nie stawienia się uczestnika wyjazdu na przystanku początkowym, organizator nie 

przewiduje zwrotu wpłaconych pieniędzy. W przypadkach losowych w zastępstwie na wyjazd może 

pojechać osoba trzecia bez dodatkowych kosztów. 

10. W przypadku nie uzbierania grupy minimum 20 uczestników, karnety narciarskie klienci zakupują w 

sposób indywidualny. Rabat przy grupie wynosi  10 % w zależności od ilości osób i terminu wyjazdu. 

11. Klienci nie są zobowiązani do wykupienia karnetu narciarskiego. Grupowe wykupienie karnetu umożliwia 

uzyskanie rabatu oraz umożliwia otrzymanie karnetu zaraz po przyjeździe do ośrodka narciarskiego i skraca 

czas spędzony w kolejkach. 

12. Od chwili rozpoczęcia imprezy Uczestnicy zobowiązani są stosować się do wskazówek pilota 

dotyczących realizacji programu imprezy oraz zasad bezpieczeństwa. W przypadku rażącego naruszenia 

przez Uczestnika porządku imprezy regulaminu, oraz w przypadku kiedy zachowanie Uczestnika 

dezorganizuje pracę obsługi imprezy, pracownik MANIFOLD SP. Z O.O. ma prawo w trybie 

natychmiastowym wydalić Uczestnika z imprezy. W takim przypadku Uczestnikowi wyjazdu nie 

przysługują żadne roszczenia względem przewoźnika,  a koszty wynikłe z tytułu wydalenia z imprezy 

obciążają tego uczestnika wyjazdu. 

13. Uczestnik wyjazdu jest zobowiązany do przestrzegania prawa obowiązującego w kraju pobytu, krajach 

tranzytowych oraz ośrodkach narciarskich. W przypadku ich naruszenia, w szczególności przez narażenia 

zdrowia lub życia innych osób, albo przez narażenie na zniszczenie lub utratę mienia w znacznej wartości, 

Uczestnik może być wydalony z imprezy, a koszty związane z powrotem do miejsca wyjazdu pokrywa 

uczestnik. 

14. Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji transportu, wynikłe z przyczyn 

od niego niezależnych, np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie siły wyższej lub leżących 

po stronie Uczestnika. Przedmiotem roszczeń nie mogą być również niedogodności znane Uczestnikowi 

przed rozpoczęciem imprezy. 

15. Organizator nie odpowiada za bagaż Klienta skradziony, zniszczony lub zaginiony w trakcie trwania 

imprezy. Zaleca się transportowanie sprzętu zimowego w ochronnych pokrowcach, oraz oznaczanie 

ich w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikacje. 

 


