PROMOCJA MIKOŁAJKOWA
OBOZY MŁODZIEŻOWE- TRENDY CAMP
4.12.2020-11.12.2020
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. PROMOCJA MIKOŁAJKOWA dotyczy wszystkich obozów młodzieżowych i obejmuje zniżkę 200zł
na każdą osobę
1. Bezkosztowa Zmiana w Rezerwacji aż do 30 dni przed wyjazdem
2. Bezkosztowa zmiana uczestnika aż do 25 dni przed wyjazdem
3. 10% zaliczki, dopłata do 100% na 30 dni przed wyjazdem
4. Gwarancja Słonecznego Spokoju (rezygnacja do 21 dni) 39zł/os
5. Gwarancja Niezmienności Ceny za 39zł/os
4. Promocja nie łączy się z Rabatem dla Stałych Klientów i Rabatem Marketingowym 1%.
5. Ubezpieczenie rozszerzone GRATIS:
a. od zachorowania w następstwie epidemii (również COVID-19)
b. KL do 30 000 eur, NNW do 3 000 eur, bagaż do 200 eur
c. obejmujące choroby przewlekłe
6. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji jedyne 10zł/os
7. Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa na 24h przed rozpoczęciem i 24h po zakończeniu imprezy!
8. 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.
9. 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.
10. Warunkiem udziału w Imprezie jest wpłacenie zaliczki – w wysokości 10% kwoty kosztów Imprezy
do 48h po założeniu oraz dopłata do 100% kwoty kosztów Imprezy do 30 dni przed rozpoczęciem
Imprezy.
11. 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.
12. Uczestnik, który nie ukończył 12 lat może w wyjątkowych sytuacjach wziąć udział w Obozie
Młodzieżowym, jeśli w wyjeździe uczestniczy również starsze rodzeństwo.
13. Organizator ma prawo odmówić sprzedaży uczestnikowi młodszemu lub starszemu niż przewiduje to
regulamin.

