Regulamin promocji Almaturowskie Piątki
I. Postanowienia ogóle
1. Przystępując do promocji Klient akceptuje treść Regulaminu Promocji.
2. Czas trwania promocji 26.03.2021 –09.07.2021. Promocja ma charakter cykliczny, rozpoczyna się o godzinie 00:01 i
trwa do godziny 23:59 w każdy piątek.
3. Warunkiem skorzystania z promocji jest założenie rezerwacji w okresie trwania promocji i wpłata zaliczki w
określonym w umowie terminie.
4. Liczba miejsc przeznaczonych do sprzedaży promocyjnej jest ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Lista ofert objętych promocją dostępna będzie na stronie almatur.pl po kliknięciu w baner oznaczony nazwą promocji:
Almaturowskie Piątki.
6. Przez ofertę należy rozumieć kolonie, obóz lub kurs językowy z określonymi: programem, lokalizacją i terminem.
7. Promocja dotyczy wyłącznie rezerwacji indywidualnych.
8. Promocja Almaturowskie Piątki nie łączy się z innymi promocjami i akcjami rabatowymi z wyjątkiem rabatu
przysługującego przy wykorzystaniu Polskiego Bonu Turystycznego (szczegóły w punkcie III.).
II. Rabat
1. Promocja obowiązuje na wybrane oferty krajowych i zagranicznych kolonii, obozów, Klubu Urwisa oraz kursów
językowych na lato 2021.
2. Ceny wskazane przy ofertach objętych promocją zawierają rabat promocyjny. Wysokość rabatu może się różnić w
zależności od oferty, terminu lub kierunku.
3. Dostępność miejsc promocyjnych dla konkretnej oferty potwierdzana jest w trakcie procesu rezerwacji (po kliknięciu
„rezerwuj” przy wybranej ofercie). W przypadku rezerwacji telefonicznej lub w biurze dostępność miejsc w promocji
potwierdzi konsultant/konsultantka.
4. Prawa do ceny promocyjnej nie można przenieść na inne imprezy, terminy lub programy.
5. W przypadku anulacji przez Organizatora imprezy objętej promocją Almaturowskie Piątki Klient może wybrać inną
ofertę lub termin z rabatem dostępnym w Promocji First Moment lub zażądać zwrotu wpłaty zgodnie z Ogólnymi
Warunkami Uczestnictwa.
6. Jeżeli do rezerwacji wykupione zostało ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży, składka na ubezpieczenie
zostanie rozliczona proporcjonalnie do długości obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej. Opłata za wygaszenie polisy
nie będzie pobierana tylko w przypadku jednoczesnego wyboru nowej imprezy, do której zostanie wykupione
ubezpieczanie kosztów rezygnacji.
III Wykorzystaj Polski Bon Turystyczny
1. Almatur jest uprawniony do przyjmowania wpłat realizowanych z wykorzystaniem Polskiego Bonu Turystycznego
wydawanego przez ZUS.
2. Płatność Polskim Bonem Turystycznym jest możliwa zarówno bezpośrednio w biurach sprzedaży jak i przy
dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem internetu i poczty elektronicznej.
Aby dokonać płatności Polskim Bonem Turystycznym, należy po założeniu rezerwacji na adres mailowy wskazany przez
sprzedawcę wysłać maila zawierającego:
- numer rezerwacji
- 16 cyfrowy numer bonu turystycznego
- 16 znakowy kod obsługi płatności (składa się z liter i cyfr oddzielonych myślnikami)
- numer telefonu (wskazany we wniosku o wydanie bonu),
- imię i nazwisko osoby do kontaktu
Potwierdzenie płatności bonem wymaga kontaktu telefonicznego. Podczas rozmowy z konsultantem Almatur, na nr
telefonu podany w ZUS przy generowaniu bonu, otrzymacie Państwo SMS z 6 cyfrowym kodem weryfikacji płatności.
Podanie kodu konsultantowi potwierdzi realizację płatności bonem.
3. Płatność Polskim Bonem Turystycznym możliwa jest tylko na imprezy realizowane w Polsce.
4. Na jedno dziecko można wykorzystać maksymalnie bon na kwotę 500,00 PLN. W szczególnych przypadkach
wskazanych przez ZUS na jedno dziecko można wykorzystać bon na kwotę 1000,00 PLN, lecz w takich przypadkach
rabat określony w pkt. 2 nie ulega zmianie.
5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy lub anulacji imprezy opłaconej Polskim Bonem Turystycznym, kwota
wpłacona bonem, po potrąceniu ewentualnych kosztów, może być na życzenie Klienta przeniesiona na rezerwację innej
imprezy dla dzieci i młodzieży w Polsce lub zostanie przez Almatur zwrócona do Polskiej Organizacji Turystycznej –
zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym.
IV. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji stosuje się zapisy Ogólnych Warunków
Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Almatur.
2. Reklamacje i uwagi dotyczące Promocji Almaturowskie Piątki można składać w formie pisemnej lub poprzez maila na
adres sprzedawcy wskazany w umowie lub na adres Organizatora wskazany na stronie
www.almatur.pl/organizatorzy.php
3. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie do 30 dni od daty zakończenia promocji.

