REGULAMIN PROMOCJI "ZIMA 2022/23 I LATO 2023 – FIRST MINUTE”
§1
Organizator
1. Organizatorem promocji „Zima 2022/23 i Lato 2023 – First Minute” zwana dalej „Promocją” jest SimplySun
Poland Limited z siedzibą pod adresem 27-32 Talbot Street, Dublin 1, Irlandia wpisanej do Centralnej Ewidencji
Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod
numerem 11236, zwana dalej „Organizatorem”.

§2
Dostępność Regulaminu
1. Treść
niniejszego
regulaminu
dostępna
jest
dla
Uczestników
Promocji
na
https://www.clickandgo.pl/dokumenty/Regulamin_Promocji_Zima2022_Lato2023_First_Minute.pdf
poprzez Infolinię Click&Go pod numerem +48 22 290 36 13.

stronie
oraz

2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i
jego akceptacją.

§3
Czas trwania Promocji
1. Promocja trwa od 5 września 2022 r. do 30 września 2022 r.

§4
Zasady uczestnictwa w Promocji
1. Promocja polega na przyznaniu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, Klientowi, który zawarł
Umowę o Udział w Imprezie Turystycznej z Organizatorem w biurach Wakacje.pl, Wakacyjny Świat, przez stronę
internetową www.wakacje.pl lub www.clickandgo.pl w okresie trwania Promocji na imprezę turystyczną, na
dowolny kierunek, rozpoczynającą się nie wcześniej niż 1 listopada 2022 dla minimum 2 osób: Gwarancji
Niezmienności Ceny oraz jednej bez kosztowej zmiany zakwaterowania. Gwarancja Niezmienności Ceny
oznacza, że:
a) Cena określona w Umowie o Udział w Imprezie Turystycznej w okresie Promocji nie ulegnie zmianie do dnia
wyjazdu. Dotyczy to sytuacji wzrostu kursu walut, kosztów paliwa lotniczego, opłat lotniskowych lub innych
mających wpływ na kalkulację ceny Imprezy Turystycznej – cena zarezerwowanej imprezy turystycznej
zostaje bez zmian.
b)

Gwarancja niezmienności ceny nie dotyczy sytuacji wprowadzania zmian w rezerwacji na żądanie Klienta,
skutkiem których pierwotna cena na Umowie o Udział w Imprezie Turystycznej może ulec zmianie

2. Bez kosztowa zmiana zakwaterowania oznacza że:
a) Klient może wprowadzić jedną zmianę zakwaterowania polegającą na zmianie rodzaju zakwaterowania,
rodzaju wyżywienia, typu pokoju.
b) Zmiana zostanie wprowadzona przez Organizatora bez naliczania opłat manipulacyjnych

c) Jeśli zmiana zakwaterowania na życzenie klienta będzie wiązała się z wyższymi kosztami niż zakwaterowanie
pierwotnie objęte umową o udział w imprezie, zostaną naliczone jedynie koszty wynikające z różnicy
pomiędzy wybranymi usługami.
d) Zmiana musi zostać wprowadzona najpóźniej na 30 dni przed datą wylotu.
3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

§4
Zmiany Umowy o Udział w Imprezie
1. W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej przez uczestnika Promocji, zastosowanie mają postanowienia
Umowy Udział w Imprezie Turystycznej oraz Ogólne Warunki Uczestnictwa Organizatora.
2. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług turystycznych z przyczyn leżących po stronie Organizatora
uczestnicy nabywają prawo do zachowania korzyści wynikających z Promocji, ale zgodnych z postanowieniami
niniejszego regulaminu.
3. W przypadku zmian rezerwacji dokonywanych przez uczestnika Promocji po zakończeniu Promocji zastosowanie
mają postanowienia Umowy Udział w Imprezie Turystycznej oraz Ogólne Warunki Uczestnictwa Organizatora.
Przyznane Klientowi korzyści z Promocji przepadają.

§5
Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z
wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia Promocji.
3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych
osobowych w celu realizacji Promocji jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia
Promocji.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 5 września 2022 r.

