UMOWA KURSU TERENOWEGO
Zawarta w ………….…............ dnia …………………....... ....….. r. pomiędzy:

MrEnduro Sp. z o.o. - zwanym dalej „Szkołą”,
a
……………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………..
adres zamieszkania
……………………………………………………………………………………..
nr. dow. os.
zwanym(ą) dalej „Uczestnikiem Kursu”, o następującej treści:

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest odbycie kursu OFFROAD oferowanego przez Szkołę w terminie ………………………r.
zgodnie z harmonogramem szkolenia zamieszczonym na stronie internetowej Szkoły t.j. www.mrenduro.pl.
§2
Szkoła udostępnia Uczestnikowi Kursu na czas szkolenia motocykl marki …………. o nr. rej………………………………..
Uczestnik Kursu oświadcza, że posiada prawo jazdy kategorii A lub kategorii B.
Uczestnik Kursu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu Kursu, co potwierdza podpisem pod
niniejszą umową.
§3
Uczestnik Kursu oświadcza, że nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do uprawniania sportów ekstremalnych, w
tym do jazdy terenowej motocyklem. W razie możliwości wystąpienia choćby potencjalnego zagrożenie jego zdrowia
lub życia Uczestnik kursu przed jego przystąpieniem powinien skonsultować się z lekarzem-specjalistą. Szkoła nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki uchybienia powyższemu obowiązkowi.
§4
Uczestnik Kursu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu Kursu, a w szczególności zapisy dot.
Jego odpowiedzialności względem innych Uczestników Kursu, co potwierdza podpisem pod niniejszą umową oraz pod
tekstem Regulaminu Kursu. Uczestnik Kursu oświadcza ponadto, że posiada – wymagany przez Szkołę - własny ubiór
zapewniający bezpieczną jazdę dopasowany do panujących warunków pogodowych.
§5
Uczestnik Kursu przyjmuje do wiadomości, iż uczestnictwo w Kursie odbywa się na Jego ryzyko i odpowiedzialność, jak
również, że ponosi On pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym również w ich mieniu,
oraz za szkody wyrządzone w udostępnionym mu przez Szkołę sprzęcie, spowodowane nie stosowaniem się do
poleceń Instruktora i spowodowane z winy Uczestnika Kursu. Protokół uszkodzeń udostępnionego motocykla znajduje
się na odwrocie strony.
§6

Uczestnik Kursu oświadcza, że podpisaniem niniejszej umowy wyraża zgodę na przetwarzanie przez Szkołę swoich
danych osobowych zawartych w niniejszej umowie w celach związanych z działalnością Szkoły, marketingowych,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Administratorem danych osobowych jest MrEnduro.sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do KRS pod numerem
0000695896.
Podanie danych osobowych przez Uczestników kursu jest dobrowolne i każdej osobie przysługuje prawo wglądu w ich
treść oraz ich poprawienia.
§7
Uczestnik Kursu niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na wykonanie przez Szkołę rejestracji fotograficznej i video
przebiegu poszczególnych ćwiczeń, w których bierze udział podczas kursu oraz wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku oraz ww. nagrania na stronach www należących do Szkoły. Zgoda
jest udzielana na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Regulaminu Kursu oraz Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§9
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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