
Opłaty 

Koszt: 5 dni 893 zł/os 

Wpłaty: 

 15.11.2020 – 300 zł 

 10.03.2020 - 300 zł  

 10.05.2021 – 220 zł 

Wpłat dokonujemy na konto szkoły, z tytułem przelewu „Zielona szkoła 2021” 

Osoby, które chciałby wykorzystać bon turystyczny proszone są o przesłanie informacji na adres sekretariatu 

szkoły poprzez DE Librus do dnia 31.10.2020r.  

Warunki rezygnacji z zielonej szkoły  

Rezygnacja z uczestnictwa w Zielonej Szkole wymaga pisemnego oświadczenia (dopuszczalna jest forma elektroniczna 

na adres biuro@gct30.pl) przesłanego przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia do szkoły GCT3.0 pod rygorem 

nieważności. Jeśli uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w Zielonej Szkole lub nie rozpocznie Zielonej Szkoły z powodów 

niezależnych od GCT3.0 , uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez GCT3.0 kwoty 

stanowiącej równowartość rzeczywistych kosztów w wysokości nie wyższej niż kwota ustalona w dalszej części 

niniejszej informacji. GCT3.0 podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem 

całkowitej wartości zawartej Umowy – kształtują się następująco: 

 Do 40 dni przed datą wyjazdu – do 30% ceny imprezy, 

 Od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu – do 40% ceny imprezy 

 Od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny wyjazdu 

 Od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu – do 60% ceny wyjazdu 

 Od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu – do 70% ceny wyjazdu 

 Od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny wyjazdu 

 Na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej – do 90% ceny wyjazdu 

Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów GCT3.0 może przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu, z którego 

Klient nie skorzystał. 

Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji z Zielonej Szkoły w kwocie 89 zł od uczestnika. W 
przypadku podjęcia decyzji o objęciu ubezpieczeniem prawni rodzice/opiekunowie prawni uczniów Szkoły 
zobowiązują się opłacić powyższą składkę w terminie do 20.11.2020r. na konto: Idea Bank 0/Łódź, nr konta 80 1950 
0001 2006 0049 3813 0001. Wykupienie ubezpieczenia uprawnia do rezygnacji z udziału w Zielonej Szkole do 10 dni 
roboczych przed jego rozpoczęciem i zwrotu 90% wpłaconej zaliczki/ lub rezygnację do dnia wyjazdu włącznie w 
sytuacji nagłego zachorowania Ubezpieczonego na COVID-19 lub konieczności przebywania ubezpieczonego na 
kwarantannie potwierdzonego diagnozą medyczną. 
 
Cena wycieczki zawiera w sobie już ubezpieczenie NNW - Standard VIP 30 000 zł + OC 25 000 zł  
 

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Szkołę, wynikającego z jednoznacznych, spójnych i niepodlegających 

interpretacji zaleceń Ministra Edukacji Narodowej lub/i Głównego Inspektora Sanitarnego podyktowanych w 

szczególności sytuacją epidemiologiczną COVID-19 dt. wyjazdów uczniów, GCT3 zwróci Szkole 100% z wpłaconych 

dotychczas kwot. W przypadku odstąpienia od Umowy przez GCT3.0 lub z winy GCT3.0, GCT3.0  zwraca Szkole 100% z 

wpłaconych dotychczas kwot. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni do złożenia przez Szkołę oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy na rachunek bankowy Szkoły. 

Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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