
 

 

 

Regulamin Promocji „PROMOCJA LATO 2021” 
 
1. Promocja ważna jest od 05.12.2020 r. do 24.01.2021 r. 
 
2. Promocja związana jest z dokonaniem rezerwacji Imprezy Turystycznej z oferty Lato 2021 

(wczasów, wycieczek, obozów młodzieżowych). Warunkiem korzystania z warunków promo-
cji jest dokonanie rezerwacji, jej opłata i dopłata do ustalonej wartości z przedpłaty zgodnie z 
warunkami określonymi w pkt. 3.  

 
3. Promocja polega na zmniejszeniu ceny imprezy na następujących warunkach:  

- „Mikołajkowa” rabat 25% od 05.12.2020 r. do 18.12.2020 r. (wpłata 1 zł przy dokonaniu re-
zerwacji, dopłata do 30% do 28.02.2021 r., dopłata do całości do 30 dni przed planowanym 
terminej realizacji)  
- „Świąteczna” rabat 20 % od 19.12.2020 r. do 27.12.2020 r. (wpłata 1 zł przy dokonaniu re-
zerwacji, dopłata do 30% do 28.02.2021 r., dopłata do całości do 30 dni przed planowanym 
terminej realizacji)  
- „Noworoczna” rabat 15 % od 28.12.2020 r. do 10.01.2021 r. (wpłata 1 zł przy dokonaniu 
rezerwacji, dopłata do 30% do 28.02.2021 r., dopłata do całości do 30 dni przed planowa-
nym terminej realizacji) 
- „Feryjna” rabat 10 % od 11.01.2021 r. do 24.01.2021 r. (wpłata 1 zł przy dokonaniu rezer-
wacji, dopłata do 30% do 28.02.2021 r., dopłata do całości do 30 dni przed planowanym 
terminej realizacji) 
 
Rabat udzielany jest od ceny podstawowej Imprezy Turystycznej. Dopłaty obowiązkowe i 
nieobowiązkowe nie podlegają rabatowaniu.  
 

4. Ilość miejsc w promocji jest limitowana, co oznacza, że pula miejsc promocyjnych na dany 
termin może zostać wyczerpana przed upływem daty promocji.  

 
5. Wpłata z tytułu rezerwacji miejsc w Promocji powinna być zaksięgowana na rachunku ban-

kowym Organizatora maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji. W 
przypadku niedotrzymania terminy płatności, rabat jest anulowany, a klientowi nie przysłu-
guje z tego tytułu żadne roszczenie odszkodowawcze.  

 
6. Promocja „Promocja lato 2021” nie może być łączona z innymi promocjami ani rabatami, (ra-

baty się nie sumują).  
 
7. Usługa „Gwarancja niezmienności ceny i zwrotu kosztów w razie rezygnacji” w wysokości 

100 PLN/os., chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi i daje pewność, że cena 
umowna nie ulegnie zmianie bez względu na zmieniające się warunki cenowe, następujące 
po podpisaniu umowy z Organizatorem. Dodatkowo gwarantuje zwrot 100% wpłaconych 
środków w razie rezygnacji z wyjazdu do 14 dni przed wyjazdem, bez względu na przyczynę 
rezygnacji. W przypadku rezygnacji z imprezy, opłata za samą usługę nie podlega zwrotowi.    

 
8.  Wszystkie wyjazdy mają zagwarantowany natychmiastowy zwrot środków ( 7 dni roboczych) 
w przypadku wystąpienia czynników uniemożliwiających realizację zaplanowanego wyjazdu 
(ograniczenia administracyjne związane z COVID19, itp). ODDAJEMY ŚRODKI Z WŁASNYCH 



 

 

ZASOBÓW, UCZESTNICY NIE MUSZĄ CZEKAĆ NA ZWROTU Z FUNDUSZY RZĄDOWYCH! 
U NAS NIE BĘDZIESZ CZEKAŁ 184 DNI! 


