REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH JNBT

1. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich szkoleń organizowanych przez JNBT (kursy, warsztaty,
seminaria, konferencje), o ile w treści informacji o danym szkoleniu nie zostało podane inaczej.
Informacje o poszczególnych szkoleniach znajdują się w kolumnie SZKOLENIA na stronie
AKTUALNOŚCI www.jnbt.pl .
2. Zgłoszenia na wybrane szkolenie można dokonać mailowo podając swoje dane (imię i nazwisko oraz
telefon kontaktowy) wraz z informacją, w którego kursu/szkolenia zgłoszenie dotyczy i w jakim
charakterze (jako osoba pracująca z koniem czy słuchacz) na adres: kursy@jnbt.pl lub telefonicznie pod
numerem 22 393 10 90/91.
3. Od osób zgłaszających chęć udziału w szkoleniu jako osoba pracująca z koniem wymagane jest
dokonanie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200 PLN w terminie wskazanym w mailu
potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest traktowany jako
rezygnacja z udziału w szkoleniu i zezwala organizatorowi na wykreślenie kandydata na szkolenie z
listy chętnych i wpisania w to miejsce innej osoby z listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji ze
szkolenia na mniej niż 15 dni przed szkoleniem w/w opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi (zostaje
przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z realizacją szkolenia). W przypadku odwołania
szkolenia lub zmiany jego terminu przez organizatora, całość dokonanych przez uczestnika opłat (w tym
opłata rezerwacyjna) podlega zwrotowi lub przeniesieniu na inne szkolenie jeśli uczestnik zgłosi taką
chęć.
4. Osoby uczestniczące w szkoleniach jako osoby pracujące z koniem zobowiązane są do posiadania
stosownego ubezpieczenia NNW oraz podpisania oświadczenia o jego posiadaniu (wzór oświadczenia
poniżej – wzór 1).
5. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w szkoleniach jako osoby pracujące z koniem
wymagane jest przedłożenie osobom prowadzącym szkolenie przed rozpoczęciem szkolenia
oświadczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna o zgodzie na udział w szkoleniu i posiadaniu
stosownego ubezpieczenia (wzór oświadczenia poniżej – wzór 2).
6. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z uczestnictwa w szkoleniu konia, którego osoba
prowadząca szkolenie uzna za zagrażającego bezpieczeństwu pozostałych uczestników szkolenia.
7. Podczas szkoleń obowiązują także regulaminy i zasady obowiązujące na terenie danego ośrodka, w
którym szkolenie się odbywa.

Stara Wieś, 5 stycznia 2015

Wzór 1
……………………………………………………..
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE
Ja, …………………………………………………………, niżej podpisana/y oświadczam:
imię i nazwisko

Jestem świadoma/świadomy, że jazda konna jest sportem niebezpiecznym, rozumiem specyfikę
jazdy konnej i naturę końskich zachowań i biorę udział w
kursie JNBT w dniach
…………………..………… w ośrodku …………………………………………. na własną
odpowiedzialność.
Jednocześnie oświadczam, iż posiadam stosowne ubezpieczenie NNW i w przypadku
nieszczęśliwego wypadku nie będę wnosić roszczeń o odszkodowanie od właściciela konia,
właściciela ośrodka ani osób prowadzących szkolenie.

…………………………………………………………..
podpis

Wzór 2

……………………………………………………..
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE
Ja, …………………………………………………………, niżej podpisana/y oświadczam:
imię i nazwisko

Jestem świadoma/świadomy, że jazda konna jest sportem niebezpiecznym, rozumiem specyfikę
jazdy konnej i naturę końskich zachowań.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego …………………………………….
.......................................... , które jest niepełnoletnie, w kursie
JNBT w dniach
………………………..………… w ośrodku ……………………………………… ……
Jednocześnie oświadczam, iż dziecko posiada stosowne ubezpieczenie NNW i tym samym biorę za
nie pełną odpowiedzialność podczas jego pobytu na terenie ośrodka, w którym prowadzony jest kurs
oraz za ewentualne kontuzje jakie może ponieść związane ze specyfiką jazdy konnej i obchodzenia
się z koniem. W przypadku nieszczęśliwego wypadku nie będę wnosić roszczeń o odszkodowanie
od właściciela konia,
właściciela
ośrodka oraz osób prowadzących
szkolenie.

…………………………………………………………..
podpis rodzica / opiekuna prawnego

