SPRZEDAŻ REGULARNA
OBOZY MŁODZIEŻOWE- TRENDY CAMP
6.12.2019- 30.08.2020
1. Obozy Trendy Camp organizowane przez Rego Bis przeznaczone są dla uczestników w wieku 12 –
18 lat.
2. Ceny podane w katalogu dotyczą wyjazdów z Katowic. Wyjazdy z innych miast w Polsce podlegają
obowiązkowym dopłatom, zgodnie z cenami zamieszczonymi na stronie Organizatora.
3. MINI GUPKA – specjalny rabat dla mini grupki. Przy rezerwacji min. 7 osób przysługuje rabat w
wysokości 50 zł/os. Ilość miejsc na turnus jest ograniczona. Rabat nie łączy się z rabatem dla Stałych
Klientów w wysokości 2%. Wszystkie rezerwacje muszą być potwierdzone w tym samym dniu. W
momencie rezygnacji jakiekolwiek z rezerwacji- rabat będzie anulowany, a cena jego zgłoszenia
przeliczona do pierwotnej ceny (każda rezerwacja zostanie powiększona o 50zł).
4. Do ceny regularnej może zostać naliczony dodatkowy rabat w wysokości 2% dla Stałych Klientów
(patrz regulamin promocji).
5. Opiekunowie prawni Uczestnika zobowiązani są do podpisania regulaminu obozu, wypełnienia i
podpisania karty kolonijnej Uczestnika oraz do dostarczenia podpisanych dokumentów
Organizatorowi do 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy.
6. Uczestnik musi posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), zgodnie z
przepisami obowiązującymi w kraju docelowym oraz w krajach tranzytowych, których granice
przekraczane będą w czasie podróży.
7. Warunkiem udziału w Imprezie jest wpłacenie zaliczki – w wysokości 29% kwoty kosztów Imprezy
do 48h po założeniu oraz dopłata do 100% kwoty kosztów Imprezy do 35 dni przed rozpoczęciem
Imprezy.
8. Uczestnik, który ukończył 18 lat i jest uczniem (nie ukończył 19lat) w wyjątkowych sytuacjach może
wziąć udział w Obozie Młodzieżowym. Warunkiem jest podpisanie oświadczenia o bezwzględnym
stosowaniu się do regulaminu obozowego i dopłata w wysokości 100zł/os.
9. Uczestnik, który nie ukończył 12 lat może w wyjątkowych sytuacjach wziąć udział w Obozie
Młodzieżowym, jeśli w wyjeździe uczestniczy również starsze rodzeństwo.
10. Organizator ma prawo odmówić sprzedaży uczestnikowi młodszemu lub starszemu niż przewiduje to
regulamin.

