
 
 
 

  
 

 

Regulamin Winter Capital Market Games 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) określają warunki uczestnictwa 

w imprezie rekreacyjno-sportowej pod nazwą Winter Capital Market Games (dalej 

„WCMG”), która odbędzie się w dniach 9-11 marca 2018 r. w Czarnej Górze, w ośrodku 

narciarskim Czarna Góra (podmiotem zarządzającym ośrodkiem jest spółka Czarna Góra 

S.A. z siedzibą w Siennej 11, 57 - 550 Stronie Śląskie). 

2. Organizatorem WCMG jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Długopolska 22, 50-560 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025801, posiadające 

numer NIP: 8942573958 oraz REGON: 932116787 (dalej „SII”, „Organizator”).  

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w WCMG 

i obowiązuje wszystkich uczestników WCMG. 

§ 2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WCMG 

1. Zgłoszenia udziału w WCMG można dokonywać za pośrednictwem elektronicznego 

formularza dostępnego pod adresem www.wcmg.pl („formularz zgłoszeniowy”) lub na 

adres poczty e-mail: zapisy@wcmg.pl.  

2. Do zawarcia umowy w przedmiocie udziału w WCMG pomiędzy osobą dokonującą 

zgłoszenia uczestnictwa a Organizatorem dochodzi z chwilą zaksięgowania na rachunku 

bankowym Organizatora pełnej wysokości opłaty za udział w WCMG. Brak zapłaty pełnej 

ceny za udział w WCMG jest równoznaczny z niedokonaniem zgłoszenia udziału w 

WCMG, co skutkuje usunięciem wszelkich danych osobowych osoby zgłaszającej swój 

udział, pozyskanych przez Organizatora w procesie zgłaszania uczestnictwa,  

w terminie 5 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego. 

3. W celu zgłoszenia udziału w WCMG należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania lub 

pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu, 

adres poczty elektronicznej, numer telefonu, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz 

wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w § 6 

Regulaminu.  

4. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia udziału w WCMG (poprzez formularz lub 

korespondencję e-mail) przekaże na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail informację o 

terminie na wniesienie opłaty za udział w WCMG oraz sposobie jej wniesienia. 

5. Warunkiem dopuszczenia do udziału w poszczególnych dyscyplinach rozgrywanych 

podczas WCMG jest podpisanie Oświadczenia, o treści zawartej w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu. 

6. Dokonując zgłoszenia udziału w WCMG Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin. 

http://www.wcmg.pl/
mailto:zapisy@wcmg.pl


 
 
 

  
 

 

 

 

§ 3. OPŁATA ZA UDZIAŁ W WCMG 

1. Ceny opłat za udział w WCMG zawierają podatek od towarów i usług (VAT) i podawane 

są w złotych polskich. Całkowity koszt udziału w WCMG wskazany jest na stronie 

internetowej: https://www.wcmg.pl/2018/zapisy/. 

2. SII zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach za udział w WCMG, 

oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz 

wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na 

zgłoszenia udziału w WCMG złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków 

akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

3. Opłaty za udział w WCMG należy dokonywać na konto Stowarzyszenia: Bank Zachodni 

WBK S.A. O/Wrocław: 97 1090 2398 0000 0001 1589 0623, wpisując, jako tytuł przelewu 

„WCMG2018 imię, nazwisko” lub poprzez system przelewy24.pl wraz z wypełnieniem 

formularza zgłoszeniowego.  

§ 4. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W WCMG 

1. Organizator ustala program WCMG oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w 

programie WCMG, w szczególności do zmian rozkładu czasowego i kolejności realizacji 

poszczególnych punktów programu. Zmiany w programie WCMG, o których mowa 

powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń finansowych 

wobec Organizatora. 

2. Uczestnik WCMG otrzymuje m.in. możliwość udziału we wszystkich dyscyplinach 

sportowych rozgrywanych podczas WCMG oraz trzydniowy skipass (siedem godzin 

dziennie od pierwszego wjazdu) na wszystkie trasy zjazdowe w ośrodku Czarna Góra. 

Szczegółowy zakres świadczeń, w tym dyscyplin sportowych rozgrywanych podczas 

WCMG zamieszczony został na stronie internetowej: https://www.wcmg.pl/2018/zapisy   

3. Organizator niezwłocznie publikuje na stronie internetowej: https://www.wcmg.pl 

wszelkie aktualizacje informacji i zmiany dotyczące programu WCMG. 

4. Organizator nie zapewnia uczestnikom dojazdu na WCMG ani powrotu.  

5. Wszelkie indywidualne wydatki Uczestnika WCMG związane z korzystaniem dodatkowych 

usług hotelowych, takich jak np. telefon, mini bar, pralnia, płatna telewizja, parking, 

itp., będą pokrywane indywidualnie przez Uczestnika WCMG we własnym zakresie.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników WCMG, które mogą 

zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas WCMG. 

7. Uczestnik WCMG ponosi pełną odpowiedzialność za naprawienie szkód wyrządzonych 

zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane 

z WCMG, jak również w miejscach zakwaterowania. 

8. Przyporządkowanie pokoi zostanie dokonane w sposób losowy. Pokoje, w których będą 

zakwaterowani Uczestnicy WCMG 22 są jednoosobowe lub dwuosobowe. Dobór osób do 

https://www.wcmg.pl/2018/zapisy/
https://www.wcmg.pl/2018/zapisy
https://www.wcmg.pl/


 
 
 

  
 

 

pokoi hotelowych dwuosobowych jest losowy. Jednakże na wyraźną prośbę Uczestników 

Organizator zakwateruje ich w tym samym pokoju dwuosobowym. Wykonanie tej prośby 

Organizator uzależnia od dostępności pokoi dwuosobowych w Hotelu.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania WCMG lub interwencji w jej trakcie, w 

przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia lub życia uczestników WCMG lub ich mienia. 

§ 5. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W HOTELU 

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu 9 marca 2018 r. W razie 

przyjazdów przed godziną 15:00 (udostępnienie zarezerwowanych pokoi hotelowych 

uzależnione będzie od dostępności wolnych pokoi w Hotelu. Mając na uwadze, że 

dyscypliny sportowe w ramach WCMG rozgrywane będą od 9 marca 2018 r. od godz. 9:00 

Organizator dołoży wszelkich starań, aby pokoje hotelowe były dostępne dla Uczestnika 

WCMG w dniu 9 marca 2018 r. od godziny 8:30. 

2. Uczestnicy WCMG powinni wymeldować się z Hotelu do godziny 13:00 w dniu 11 marca 

2018 r. Przedłużenie pobytu do godziny 18:00 w dniu wyjazdu jest możliwe, pod 

warunkiem dostępności wolnych pokoi w Hotelu i podlega opłacie zgodnie z cennikiem 

obowiązującym hotelu. 

3. Uczestnik WCMG zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminów obowiązujących 

w ośrodku narciarskim Czarna Góra oraz wewnątrz-hotelowych przepisów 

przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa jak również instrukcji oraz poleceń 

organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora. 

§ 6. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych osób zgłaszających chęć udziału w WCMG jest 

Organizator – Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu, ul. 

Długopolska 22, 50-560 Wrocław, posiadające numer KRS: 0000025801, NIP: 8942573958 

i REGON: 932116787. 

2. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będę w celu organizacji WCMG i umożliwienia 

udziału w niej zgłaszających się osób, a także w celu umożliwienia Organizatorowi 

marketingu bezpośredniego organizowanych w przyszłości wydarzeń o podobnym 

charakterze. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne w celu 

rejestracji swego udziału w WCMG. 

4. Uczestnik WCMG wyraża zgodę na przetwarzanie przez SII danych osobowych podanych 

przez niego w procesie rejestracji zgłoszenia udziału w WCMG. 

5. SII może przetwarzać następujące dane osobowe uczestnika WCMG:  

a) nazwisko i imiona, 

b) adres zamieszkania lub pobytu, 

c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu, 

d) adres poczty elektronicznej, 

e) numer telefonu, 

g) data urodzenia. 



 
 
 

  
 

 

6. Za zgodą uczestnika WCMG SII przetwarza dane osobowe w celu przesyłania Uczestnikowi 

WCMG informacji handlowych drogą elektroniczną. 

7. Osobom zgłaszającym chęć udziału w WCMG przysługuje prawo dostępu do treści 

zebranych danych oraz prawo ich poprawiania, a także uprawnienia wynikające z art. 32 

ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych. 

8. W przypadku, gdy zgłoszenia udziału w WCMG dokonuje osoba inna, niż uczestnik 

(płatnik), oświadcza ona, że jest uprawniona do podania danych osobowych uczestnika 

w celu udziału uczestnika w WCMG w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

9. Uczestnik WCMG wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku, 

poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z późn. zm,) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz.U.2017.459 tj. z późn. zm.) oraz udziela nieodpłatnej licencji na 

wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie 

w dowolnej formie, 

b) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 

c) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, publiczne wystawianie, 

wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, 

d) zamieszczanie i publikowanie, na stronach internetowych, prezentacjach w celu 

wykorzystania do informowania o WCMG oraz promocji kolejnych edycji WCMG. 

§ 7. WARUNKI REKLAMACJI 

1. Uczestnikowi WCMG, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 tj. z późn. zm.) służy prawo do złożenia 

reklamacji na nienależyte wykonanie Usługi. Reklamację można złożyć w formie 

pisemnej w siedzibie Organizatora (adres: ul. Długopolska 22, 50-560 Wrocław) lub drogą 

elektroniczną wysyłając na adres e-mail: biuro@sii.org.pl. 

2. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

Odpowiedź na reklamację SII przekaże zgłaszającemu na papierze. W przypadku, gdy 

reklamacja została złożona drogą elektroniczną, Usługodawca rozpatrzenie reklamacji 

może wysłać na adres poczty e-mail, z którego została wysłana reklamacja. 

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, osoba ją zgłaszająca powinna 

dostarczyć opis reklamacji wraz ze wskazaniem adresu do korespondencji lub adresu 

poczty elektronicznej, na który ma mu zostać wysłane rozpatrzenie reklamacji. Ponadto, 

reklamacja musi zawierać imię i nazwisko zgłaszającego. 

4. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika WCMG będącego 

konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany, Organizator przekaże 

zgłaszającemu reklamację na papierze lub pocztą elektroniczną oświadczenie o: 



 
 
 

  
 

 

1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 

pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim 

postępowaniu albo 

2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania 

sporów konsumenckich. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu Organizator wraz 

z oświadczeniem przekaże informację o podmiocie uprawnionym właściwym 

do pozasądowego rozwiązania sporu. 

6. Organizator wskazuje, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania 

sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 

2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przewiduje 

możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą administrowanej przez 

Komisję Europejską platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem 

internetowym: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.  

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Organizator zastrzega, że stosownie do art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. 

o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 

827) po złożeniu zapisu do udziału w WCMG nie przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy, o którym mowa w art. 27 o prawach konsumenta. 

§ 9. ZASADY ZWROTU NALEŹNOŚCI W PRZYPADKU WYPOWIEDZENIA UMOWY 

1. Uczestnik WCMG może w każdym czasie zrezygnować z udziału (wypowiedzieć umowę). 

Wypowiedzenia można dokonać w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres 

siedziby Organizatora (ul. Długopolska 22, 50-560 Wrocław) lub drogą elektroniczną 

wysyłając wiadomość z adresu poczty e-mail podanego przy dokonywaniu zapisu udziału 

w WCMG na adres e-mail Organizatora biuro@sii.org.pl. 

2. W przypadku złożenia przez Uczestnika WCMG oświadczenia o rezygnacji z udziału w 

WCMG Organizator dokona zwrotu otrzymanej od Uczestnika wpłaty na następujących 

zasadach: 

a) w przypadku złożenia rezygnacji z udziału w WCMG w terminie do dnia 26 lutego 2018 

r. Organizator zwróci Uczestnikowi 100% wpłaconej kwoty, 

b) w przypadku złożenia rezygnacji z udziału w WCMG po dniu 26 lutego 2018 r. 

Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. 

3. W przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt a) i b) Organizator dokona zwrotu pieniędzy na 

rachunek bankowy Uczestnika WCMG, z którego otrzymał wpłatę (w tym powiązany z 

kartą płatniczą Usługobiorcy) – jeśli zamówienie było opłacone za pomocą przelewu lub 

karty płatniczej; 

4. Uczestnik WCMG w oświadczeniu o rezygnacji z udziału w WCMG wskazać rachunek 

bankowy, na który Organizator ma dokonać zwrotu pieniędzy. 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL
mailto:biuro@sii.org.pl


 
 
 

  
 

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 

2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 

r., poz. 827). 

2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r. 


