
REGULAMIN PROMOCJI  

„Oferta wycieczek krajowych i zagranicznych na 2023 r.– zniżki -15%, -10%, -5%” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Oferta wycieczek krajowych i 

zagranicznych na 2023 r. – zniżki -15%, -10%, -5%”, dalej jako „Promocja”. Promocja jest organizowana 

na zasadach określonych w regulaminie Promocji oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 

usługach turystycznych (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 548, dalej jako „Ustawa”).  

2. Organizatorem Promocji jest Biuro Turystyczno-Handlowe TOURIST POLSKA z siedzibą w 

Chotomowie, ul. Boczna 4, biuro sprzedaży w Warszawie, Al. Jerozolimskie 47 lok. 10A, dalej jako 

„Organizator”, „Biuro Podróży” lub „Tourist Polska”. 

3. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i wymaga uprzedniej akceptacji regulaminu Promocji. 

 

§ 2 

Zasady uczestnictwa i warunki Promocji 

1.Promocja dotyczy wyłącznie wybranych i odpowiednio oznaczonych imprez turystycznych 

organizowanych przez Biuro Podróży, zamieszczonych w katalogu, na stronie internetowej lub w 

innych materiałach Biura Podróży, z terminem wyjazdu od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Imprezy 

turystyczne objęte Promocją zwane będą dalej łącznie „Imprezami” lub osobno „Imprezą”. 

2. Z Promocji wyłączone są pobyty w hotelach, pobyty wczasowe i sanatoryjne, wynajem autokarów, 

rezerwacja usług przewodnickich, imprezy na zamówienie. 

2. Imprezy mają ograniczoną liczbę miejsc przeznaczonych do sprzedaży na warunkach określonych w 

regulaminie Promocji. 

3. O ile regulamin Promocji nie stanowi inaczej, uczestnikami Imprez mogą być wyłącznie osoby 

fizyczne – dorosłe (tj. w wieku i powyżej 12 roku życia) lub dzieci (tj. poniżej 12 roku życia) dalej łącznie 

jako „Podróżni” lub osobno „Podróżny”.  

4. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Promocji jest akceptacja regulaminu Promocji przez 

Podróżnego, który spełnia warunki uprawniające do udziału w Promocji oraz dokonanie rezerwacji 

Imprezy do wyczerpania liczby miejsc objętych Promocją, ale nie później niż do 31.12.2022 r. Pod 

pojęciem „dokonania rezerwacji Imprezy” należy rozumieć zawarcie z Organizatorem umowy o udział 

w Imprezie oraz dokonanie wpłaty minimum 30% wartości zamówionych usług.  

5. Promocja polega na udzieleniu rabatu od ceny podstawowej z wyłączeniem dopłat dodatkowych nie 

(m.in. dopłaty do pokoju 1 osobowego, dopłaty do kabiny, dopłaty do obiadokolacji, opłat i wycieczek 

fakultatywnych, opłaty za wizowanie, opłaty za przygotowanie wniosku e-Visa, dopłaty za połączenie 

antenowe i innych dopłat dodatkowych np. bilety wstępu, bilety na rejs statkiem, ubezpieczenia) w 

wysokości: 



1) rabat do 15% liczony od ceny podstawowej Imprezy (tj. od wyszczególnionych pozycji w umowie: 

cena za osobę na imprezie turystycznej lub dziecko na imprezie turystycznej) przy dokonaniu 

zawarcia umowy w okresie od 01.10.2022 r. do 31.10.2022 r.  

2) rabat do 10% liczony od ceny podstawowej Imprezy (tj. od wyszczególnionych pozycji w umowie: 

cena za osobę na imprezie turystycznej lub dziecko na imprezie turystycznej) przy dokonaniu 

zawarcia umowy w okresie od 01.11.2022 r. do 30.11.2022 r. 

3) rabat do 15% liczony od ceny podstawowej Imprezy (tj. od wyszczególnionych pozycji w umowie: 

cena za osobę na imprezie turystycznej lub dziecko na imprezie turystycznej) przy dokonaniu 

zawarcia umowy w okresie od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r. 

7. Wszelkie postanowienia regulaminu Promocji mają zastosowanie wyłącznie do rezerwacji 

indywidualnych i nie dotyczą rezerwacji grupowych, tj. powyżej 11 (jedenastu) Podróżnych dla każdej 

pojedynczej rezerwacji. 

8. Zmiana terminu wyjazdu przez Podróżnego lub anulacja imprezy przez Organizatora zgodnie z 

Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa, nie gwarantuje utrzymania przydzielonego w Promocji rabatu. 

 

§3 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 r. 

2. W regulaminie Promocji wskazano maksymalne wysokości rabatów, których ostateczna wysokość 

może być odmienna w odniesieniu do poszczególnych Imprez.  

3. Promocja nie łączy się ze zniżką wynikającą z Karty Stałego Klienta oraz innymi promocjami 

organizowanymi przez Tourist Polska, chyba że warunki innych promocji stanowią inaczej.  

4. Ceny podane na stronie internetowej Organizatora www.tourist.pl, zamieszczone w katalogu oraz w 

innych materiałach Biura Podróży zawierają naliczony rabat wynikający z Promocji. 

4. W zakresie nieuregulowanym regulaminem Promocji zastosowanie mają Ogólne Warunki 

Uczestnictwa oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Informacje na temat warunków Promocji oraz regulamin Promocji dostępne są także w 

stacjonarnych punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej Organizatora www.tourist.pl.  


