REGULAMIN REZERWACJI MIEJC W AUTOKARZE
NA WYJAZD ORGANIZOWANY PRZEZ
Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Zwiedzak
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Wypełnienie formularza rejestracyjnego lub dokonanie rezerwacji telefonicznej jest traktowane w świetle prawa, jako
zawarcie umowy cywilno-prawnej pomiędzy osobą dokonującą rezerwacji, a Stowarzyszeniem Turystyki i Rekreacji
Zwiedzak.
Przedmiotem rezerwacji jest wyjazd zorganizowany na Majówkę do Litwy i Łotwy 26 kwiecień – 4 maj 2019 r.. Wyjazd
autokaru 26.04.2019 r. o 18:30 z parkingu pod MOK w Głogowie. Koszt uczestnictwa wynosi 1480 zł/os – cena obejmuje
przejazd w obie strony, noclegi, wyżywienie, przewodnika po zwiedzanych miastach, ubezpieczenie KL i NNW. Cena nie
obejmuje wstępów do obiektów w trakcie zwiedzania około 30 EURO/os.
W wyjeździe mogą brać udział osoby niepełnoletnie pod opieką osób mających pełną zdolność do czynności prawnych i na
ich odpowiedzialność.
Osoba dokonująca rezerwacji może zarezerwować więcej niż jedno miejsce w autokarze.
Po dokonaniu rezerwacji osoba reprezentująca zobowiązana jest do dokonania płatności za zarezerwowane miejsca.
Płatności należy dokonać w ciągu 2 dni od momentu rezerwacji. Po tym okresie rezerwacje mogą zostać unieważnione.
Płatność można dokonać w dwóch ratach pierwsza część w wyżej wymienionym terminie w wysokości 500zł, reszta 980zł
do 15 kwietnia 2018 r.
W przypadku, gdy wyjazd nie doszedłby do skutku z wini umyślnej Stowarzyszenia, Stowarzyszenie zwróci uczestnikom
wpłacone pieniądze. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do potrącenia z dokonanej płatności za zarezerwowane miejsca
kosztów, jakie poniosło w związku z organizacją wyjazdu, w sytuacji niezrealizowanie lub nienależytego zorganizowania
wyjazdu z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może odwołać wyjazd w przypadku nie zebrania wystarczającej ilości chętnych, to jest 30 osób, lub w
przypadku wystąpienia innych losowych zdarzeń lub okoliczności, za które nie odpowiada Stowarzyszenie.
Osoba rezerwująca ma prawo odwołać rezerwację w ciągu 48h od jej dokonania nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.
Po tym terminie rezygnacja wiązać się będzie z poniesieniem kosztów w wysokości połowy wartości rezerwacji w
przypadku, gdy rezygnacja nastąpi wcześniej niż 14 dni przed terminem wyjazdu lub 80% wartości rezerwacji jeśli
rezygnacja nastąpi na mniej niż 14 dni i nie mniej niż 2 dni przed terminem wyjazdu. Stowarzyszenie zastrzega sobie
prawo do potrącenia z zwracanej kwoty, kosztów, których nie uda się przenieść na nowego uczestnika. (np. koszty biletów
wstępu, które organizator będzie musiał ponieść).
W szczególnych sytuacjach na wniosek uczestnika organizator może podjąć decyzje o zwrocie całej wpłaconej kwoty w
przypadku rezygnacji uczestnika z wyjazdu. Prośby w tej sprawie należy kierować na adres: stowarzyszenie@zwiedzak.pl
Odwołania rezerwacji należy kierować na adres e-mail: stowarzyszenie@zwiedzak.pl
Nie stawienie się w miejscu wyjazdu o wyznaczonej porze przy jednoczesnym braku odwołania rezerwacji na więcej niż 2
dni przed terminem wyjazdu, skutkować będzie pokryciem całkowitej wartości rezerwowanych miejsc przez osobę
rezerwującą. Uczestnik wyjazdu obowiązany jest pod rygorem negatywnych skutków dla niego stosować się do poleceń
kierującego wyjazdem, dotyczących godziny i miejsca wyjazdu i powrotu.
Stowarzyszenie ma prawo unieważnić rezerwację w przypadku:
a.) nie dokonania wpłaty w ustalonych terminach
b.) stwierdzenia braku możliwości kontaktu z osobą rezerwującą
c.) uzasadnionego podejrzenia posługiwania się niewłaściwymi danymi podczas rezerwacji
d.) osób co do których członkowie stowarzyszenia posiadają złe opinie.
Jeśli kwota za zarezerwowane miejsca została już wpłacona stowarzyszenie zwróci całość wpłaconej kwoty.
Osoby biorące udział w wyjeździe biorą w nim udział na swoją odpowiedzialność. Stowarzyszenie jest odpowiedzialne za
wynajęcie autokaru, sprzętu, ustalenie przejść na trasie wyjazdu i wszelkich rozliczeń. Za swoje bezpieczeństwo w trakcie
wyjazdu odpowiada każdy uczestnik indywidualnie. Stowarzyszenie nie zapewnia bezpieczeństwa osobistego uczestnika i
posiadanych przez niego rzeczy. Uczestnik zrzeka się z tego tytułu wszelkich roszczeń cywilnych.
Osoby biorące udział w wyjeździe wyrażają zgodę na utrwalanie, przetwarzanie oraz publikowanie swojego wizerunku w
celu promocji, reklamy wyjazdów organizowanych przez STiR Zwiedzak, oraz do promocji, reklamy aktywnych form
spędzania wolnego czasu i uprawiania sportów. Wizerunek ten może być publikowany na następujących polach
eksploatacji: plakaty, ulotki, bilboardy, reklamy LED, wizytówki, kupony, karty, bony, teczki, torby, widokówki, płyty CD,
DVD i Blu-Ray, spoty reklamowe, spoty promocyjne, w prasie drukowanej i elektronicznej, w internecie, w telewizji i w
radio.
Osoby biorące udział w wyjeździe mogą wycofać zgodę na publikowanie swojego wizerunku.
Wycofanie zgody na publikowanie wizerunku może nastąpić jedynie przed terminem wyjazdu i musi nastąpić w formie
pisemnej lub mailowej pod groźbą nieważności.
Osoba dokonująca rezerwacji dla większej ilości osób niż samej siebie jest zobowiązana poinformować pozostałe osoby,
dla których dokonała rezerwacji, o postanowieniach regulaminu, a w szczególności o zasadach bezpieczeństwa
wynikających z pkt. 13. Jest również zobowiązana do zweryfikowania woli pozostałych uczestników dotyczącej
utrwalania, przetwarzania oraz publikowania wizerunku, o którym mowa w punkcie 14, a w przypadku jej niewyrażenia do
poinformowania Stowarzyszenia o tym fakcie zgodnie z punktem 16 niniejszego regulaminu.

