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Chorzów, 07.03.2011 

014/KL/07.03.2011 
 

REGULAMIN PROMOCJI  
 

"Wiosenna Promocja” Lato 2011" 
 DOTYCZY REZERWACJI NA LATO 2011 – EGIPT I TUNEZJA  

 

 
Oferta ważna jest od 07.03.2011r. 

 
 
 

o GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY* 

 

o WPŁATA 50% WARTOŚCI ZALICZKI** 

 
o RODZINNA OFERTA (2+2 oraz 2+3)* ** 

 
o UBEZPIECZENIE OD CHORÓB PRZEWLEKŁYCH GRATIS 

 

o DZIECKO 0 DO 2 LAT – 150 PLN 
dziecko podróżuje w samolocie na kolanach rodziców. 
 
 
 
 

 
 

*Nieterminowe opłacenie należności (zaliczka i dopłata wg ustaleo) będzie skutkowad utratą  gwarancji niezmienności ceny. 

** - promocja „wpłata 50% zaliczki” obejmuje rezerwacje dokonane w terminie od 07.03.2011 do 21.03.2011. Dopłata do zaliczki 
musi byd uiszczona nie później niż 14 dni od chwili dokonania rezerwacji. 

*** - dotyczy hoteli Topaz Club 4* i hotelu Sapphire 4*w Hurghadzie (Egipt) 
 
 
 
 

PROMOCJA TRWA DO 31.03.11 – włącznie lub do wyczerpania miejsc.  
 

REZERWUJ JUŻ TERAZ !! 
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         1. Oferta ważna jest z „OGÓLNYMI WARUNKAMI UCZESTNICTWA W IMPREAZCH TURYSTYCZNYCH  ORGANIZOWANYCH  
     PRZEZ VIVA CLUB POLSKA SP. Z O.O.”  z dnia 20.09.2010 oraz „WAŻNYMI INFORMACJAMI” oraz zmianami wynikającymi z  
     niniejszego regulaminu. 
 
2. Zaliczka za rezerwację 500 PLN od osoby. Rezerwacja uznana jest za dokonaną po dokonaniu wpłaty zaliczki  i  przekazaniu jej na konto 
VIVA CLUB POLSKA Sp. z o.o. w terminie 24 godzin od daty dokonania rezerwacji,  pod rygorem anulowania rezerwacji. Dopłata do pełnej 
wartości imprezy musi zostad przekazana na konto  VIVA CLUB POLSKA Sp. z o.o. nie później niż 28 dni przed rozpoczęciem imprezy.  
Nieterminowe opłacenie  należności (zaliczka do 24 godzin, dopłata wg ustaleo) będzie skutkowad utratą ceny promocyjnej i gwarancji 
niezmienności ceny. 
 
3. Zmiany rezerwacji podczas trwania promocji "Wiosenna Promocja - Lato 2011" 
    - dopuszczone są zmiany: nazwisk uczestników, terminu wylotu, podczas trwania promocji "Wiosenna Promocja -    

   Lato 2011", koszt 50 PLN za osobę + koszt dopłaty wynikający z różnicy w cenie, zmiana destynacji  od 14 marca do 31 marca koszt 150 
PLN od osoby + obowiązująca cena z systemu. 

 
 
4. Dozwolone zmiany po zakooczeniu promocji "Wiosenna Promocja - Lato 2011" po zakooczeniu promocji: 
    - dokwaterowanie do pokoju w rezerwacji, zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami, w miarę dostępności miejsc, BEZ  
    OPŁAT. 
    - wydłużenie/skrócenie  pobytu, koszt 100 PLN za osobę + koszt dopłaty zgodny z aktualnie obowiązującymi cenami, w  
    miarę dostępności miejsc. 
    - zmiana nazwiska, koszt 100 PLN za osobę + koszt dopłaty zgodny z aktualnie obowiązującymi cenami. 
 
5. Zmiany w rezerwacjach poniżej 30 dni przed wylotem lub inna zmiana po zakooczeniu promocji "Wiosenna Promocja - Lato 2011" jest 
równoznaczna z anulacją imprezy oraz możliwością zakupu imprezy według aktualnie obowiązujących ofert. 
 
6. Rezygnacja z imprezy Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa z dnia 20.09.2010 
 
7. Promocja dotyczy tylko Klientów indywidualnych. W przypadku grup zorganizowanych przygotowywane są osobne  
    kalkulacje wg zapytao (kontakt: grupy@vivaclub.eu) 
 
8. Umowa jest zawierana w formie pisemnej na druku „ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE”. Umowa dochodzi do skutku   
      na  warunkach zawartych w Zgłoszeniu, po podpisaniu umowy przez Zgłaszającego, potwierdzeniu przyjęcia Zgłoszenia  
      przez  sprzedawcę biura podróży oraz przydzieleniu przez Organizatora numeru rezerwacji.  
 
9. Ceny podane są w PLN i  zawierają opłaty za: GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY, bilet lotniczy, transfer (hotel – lotnisko – hotel), 
ubezpieczenie  podstawowe KL 15 000 Euro, NW 3000 Euro, bagaż 300 Euro, ubezpieczenie od chorób przewlekłych, zakwaterowanie w 
wybranym hotelu, wyżywienie zgodnie z wybraną opcją (w hotelach z opcją HB do obiadokolacji napoje płatne dodatkowo, w hotelach z 
opcją All Inclusive: 3 posiłki dziennie w formie bufetu, przekąski oraz napoje bezalkoholowe i alkohole lokalne (w zależności od hotelu) w 
ustalonych przez hotel godzinach, serwowane w wyznaczonych  restauracjach i barach), opiekę polskojęzycznego rezydenta, opłaty 
lotniskowe, podatek VAT. 
 
10. Zniżki dla dzieci przysługują wyłącznie przy zakwaterowaniu z dwoma osobami pełnopłatnymi. 
 
11.Doba hotelowa zaczyna się od godz. 14:00 w dniu przyjazdu i kooczy do godz. 12:00 w dniu wyjazdu. Do tej pory pokoje  
      powinny zostad opuszczone wraz z bagażami. W tym przypadku hotel od godz. 10:00 udostępnia odpowiednie  
      pomieszczenie do przechowania bagażu do czasu transferu na lotnisko. Zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy  
      rozpoczęcie podróży powrotnej do kraju jest zaplanowane w godzinach wieczornych a nawet po północy. 
 
12. Pierwszy i ostatni dzieo imprezy przewidziane są na przelot, a nie na właściwy wypoczynek. Viva Club Polska zazwyczaj  
      zapewnia bezpośrednie połączenia lotnicze, istnieje jednak możliwośd międzylądowao w trakcie podróży, co może byd  
      spowodowane przyczynami technicznymi lub operacyjnymi. 
 
13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami czy zniżkami 
 
14. Promocja nie dotyczy ofert specjalnych. 
 
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości rezerwacji objętych promocją oraz terminu jej obowiązywania. 

 
 

 
PROMOCJA TRWA DO 31.03.2011 – włącznie lub do wyczerpania miejsc. Ilośd miejsc ograniczona. 


