
WARUNKI UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI 

1. Organizatorem szkolenia narciarskiego/snowboardowego, zwanego dalej szkoleniem, jest firma Let's Go 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-787, ul. Koncertowa 4, wpisana do KRS nr 0000290426, Sąd 

Rejonowy dla m st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, wpisana przez Marszałka Województwa 

Mazowieckiego do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki pod numerem 940, zwana dalej Let's Go; 

tel. 22 649-05-02, e-mail: turystyka@letsgo.com.pl.   

2. Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się i zaakceptowaniu dokumentu "Warunki uczestnictwa oraz 

płatności" oraz wpłaceniu zaliczki. Jest to jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków uczestnictwa. 

3. Po zarejestrowaniu się w systemie i wybraniu szkolenia następuje wstępna rezerwacja udziału w 

szkoleniu. Rezerwację miejsca gwarantuje wpłata zaliczki oraz prawidłowe uzupełnienie Zgłoszenia. 

4. Uczestnik zostaje umieszczony na stałej liście rezerwacji po dokonaniu wpłaty zaliczki w ciągu 3 dni od 

zgłoszenia. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w wyznaczonym terminie, po jego upływie rezerwacja 

zostanie automatycznie anulowana. 

5. Dopłata pozostałej części ceny, po wpłaceniu zaliczki, o której mowa w pkt.4, nastąpi nie później niż na 

30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Brak wpłaty w ww. terminie może być przyczyną skreślenia z listy 

uczestników oraz potrącenie opłat zgodnie z pkt. 10. 

7. Opłatę za wyjazd należy wpłacać na konto Let`s Go: Alior Bank SA Nr 64 2490 0005 0000 4600 3346 

3498. W tytule przelewu prosimy o podanie nr rezerwacji/umowy. 

6. Let's Go zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych (np. siły wyższej, 

decyzji władz państwowych). W przypadku braku wymaganego minimum uczestników, stanowiącego 80% 

miejsc, odwołanie szkolenia nastąpi najpóźniej na 20 dni przed datą rozpoczęcia. Let's Go zwraca wtedy 

całą wpłatę za udział.   

7. Jeżeli datę zawarcia umowy i ustaloną datę rozpoczęcia szkolenia dzieli ponad 20 dni, to istnieje 

możliwość zmiany ceny szkolenia po zawarciu Umowy, z powodu wzrostu kursów walut. W przypadku 

konieczności podwyższenia ceny Organizator każdorazowo będzie zobowiązany do udokumentowania 

wpływu na podwyższenie ceny. Osoba zgłaszająca sie na szkolenie zostanie zawiadomiona o takiej sytuacji 

niezwłocznie w razie jej powstania, a najpóźniej do 21-go dnia przed datą rozpoczęcia szkolenia. W okresie 

20 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia cena nie może zostać zmieniona. Cena została obliczona kursem 

EUR 4,40PLN. 

8. Let's Go jest odpowiedzialne za przebieg szkolenia zgodnie z programem zawartym na stronie 

internetowej www.letsgo.com.pl   

9. Rezygnacja klienta ze szkolenia musi mieć formę pisemną i musi zawierać datę jej złożenia. W przypadku 

rezygnacji złożonej drogą pocztową, znaczenie ma data stempla pocztowego.   

10. W przypadku rezygnacji klienta z imprezy z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie, Let's Go ma 

prawo potrącić kwotę odpowiadającą poniesionym przez Let's Go, udokumentowanym fakturami i 

umowami, nakładom koniecznym, które były bezpośrednio związane z uczestnictwem w szkoleniu klienta, 

który z niej zrezygnował.   

11. Klient ma obowiązek ubezpieczyć siebie oraz uczestników szkolenia, na rzecz których dokonuje 

płatności (ubezpieczenie NNW, KL, OC). 

12. Zgłaszający wyraża zgodę w imieniu własnym oraz uczestników szkolenia, na rzecz których dokonuje 

płatności za imprezę turystyczną, w rozumieniu "Ustawy o ochronie danych osobowych" oraz "Ustawy o 



świadczeniu usług drogą elektroniczną" na przetwarzanie, uaktualnianie i przechowywanie swoich danych 

osobowy w bazie Let's Go w celu realizacji szkolenia i w celach marketingowych.   

13. Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Let's Go Sp. z o.o. zdjęć wykonanych 

podczas trwania szkolenia oraz na wykorzystywanie wizerunku osób sfotografowanych. Zdjęcia nie będą 

rozpowszechniane i będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów promocyjnych Let's Go (ulotki, 

plakaty, strona www).   

14. Wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji od Let’s Go na adres 

mailowy lub pocztowy.   

15. Uczestnicy szkolenia powinni poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym dobry stan zdrowia.   

16. Jeżeli uczestnik stwierdzi wady szkolenia, winien niezwłocznie powiadomić o tym przedstawiciela 

organizatora celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu. Niezależnie od zawiadomienia o wadach 

szkolenia, Klient może złożyć organizatorowi reklamację. Wszystkie reklamacje należy składać w  sposób 

umożliwiający zapoznanie się z konkretnymi zarzutami dotyczącymi realizacji szkolenia na adres: Let’s Go 

sp. z o.o., ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa. Roszczenia przedawniają się z upływem 3 lat.  

17. Osoba zgłaszająca jest zobowiązana do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez osoby zgłoszone 

do szkolenia. 

18. W pilnych sprawach możliwy jest kontakt z organizatorem, Sławomirem Banackim, tel. 601-331-207 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami, oraz 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Ewentualne spory będą 

rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy 

miejscowo sąd. Konsument może skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów 

konsumenckich, dostępnego za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, pod adresem: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 

20. W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 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), Dz.Urz. UE L 119/1 z 

04.05.2016 roku, informuję, że: 

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Let’s Go Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 

b) celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie na Państwa rzecz usługi 

polegającej na organizacji i przeprowadzeniu zgodnie z programem szkolenia 

narciarskiego/snowboardowego; 

c) celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie na Państwa rzecz usługi 

marketingowej związanej z działalnością firmy Let’s Go; 

d) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych 

odbiorców danych osobowych; 

e) podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie wykonywania usługi, do czasu 

jej zakończenia i rozliczenia oraz później w celach marketingowych; 

f) w każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 

której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia 

te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie; 



g) w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora 

danych lub mailowo na adres: turystyka@letsgo.com.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

h) jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych 

narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat; 

i) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie będzie 

możliwe wykonanie na Państwa rzecz usługi polegającej na organizacji  

i przeprowadzeniu zgodnie z programem obozu dla dzieci; 

j) Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają 

profilowaniu. 

 

 


