Warunki rezygnacji z ZIELONEJ SZKOŁY
Rezygnacja z imprezy
1. Jeżeli Klient ( Rodzic/ Opiekun prawny) rezygnuje z ZIELONEJ SZKOŁY z powodów
niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu niedotrzymania terminów płatności,
choroby uczestnika, nieprzybycia na zbiórkę lub innych przypadków losowych, Organizator
zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych
kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do imprezy turystycznej
w wysokości nie przekraczającej:
a) 30% ceny imprezy- jeżeli rezygnacja nastąpiła do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
b) 40% ceny imprezy- jeżeli rezygnacja nastąpiła pomiędzy 30 a 15 dniem przed datą
rozpoczęcia imprezy
c) 60% ceny imprezy- jeżeli rezygnacja nastąpiła między 14 a 6 dniem przed datą
rozpoczęcia imprezy
d) 80% ceny imprezy- jeżeli rezygnacja nastąpiła między 5 a 1 dniem przed rozpoczęciem
imprezy
2. Jeżeli Klient rezygnuje z ZIELONEJ SZKOŁY z powodów niezależnych od Organizatora w dniu
wyjazdu lub w trakcie trwania imprezy turystycznej do jej zakończenia, Organizator nie
zwraca pieniędzy za niewykorzystane dni imprezy turystycznej.
3. Rezygnacja Klienta z udziału w ZIELONEJ SZKOLE musi być złożona w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Organizator zwraca Klientowi 100% wpłaconej kwoty do 60 dni przed datą rozpoczęcia
ZIELONEJ SZKOŁY.
5. Organizator zaleca Klientowi zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy.
Organizator współpracuje z Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warianty
ubezpieczenia przedstawione są w poniższej tabeli.
Zakres
Ubezpieczenia

Wersja

RG

100%

Suma ubezpieczenia
do 34.000 pln

100%

do 34.000 pln

RGS

Składka

Kod wariantu

2,2%

RG18

1,0%

RGS18

Wariant z rozszerzoną ochroną ubezpieczeniową o COVID19 - CV*
Zakres
Ubezpieczenia

Wersja

RG

100%

Suma ubezpieczenia
do 34.000 pln

100%

do 34.000 pln

RGS

Składka

Kod wariantu

3,3%

RG18+CV

1,5%

RGS18+CV

Wariant z rozszerzoną ochroną ubezpieczeniową o choroby przewlekłe - CP**
Zakres
Ubezpieczenia

Wersja

RG

100%

Suma ubezpieczenia
do 34.000 pln

100%

do 34.000 pln

RGS

Składka

Kod wariantu

3,3%

RG18+CV

1,5%

RGS18+CV

Wariant z rozszerzoną ochroną ubezpieczeniową o choroby przewlekłe + COVID19 - CP**+ CV*
Zakres
Ubezpieczenia

Wersja

RG

100%

Suma ubezpieczenia
do 34.000 pln

100%

do 34.000 pln

RGS

Składka

Kod wariantu

4,4%

RG18+CP+CV

2,0%

RGS18+CP+CV

6. Organizator ma obowiązek przedstawienia i tym samym prosi Klienta o zapoznanie się z :
Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia KOSZTY IMPREZY TURYSTYCZNEJ Bezpieczne
Rezerwacje.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie wyboru wariantu ubezpieczenia
Organizator zapewnia kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ich wyjaśnienia: 605699489,
kalina@obozy-sportowe.info
8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Szkołę, wynikającego z jednoznacznych, spójnych
i niepodlegających interpretacji zaleceń MEN lub/i GIS, podyktowanych w szczególności
sytuacją epidemiologiczną COVID-19 dotyczących wyjazdów i wycieczek szkolnych,
Organizator zwróci Szkole 100% wpłaconych dotychczas kwot.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Organizatora lub z winy Organizatora, Organizator
ma obowiązek zwrotu 100% otrzymanych dotychczas kwot. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni
do złożenia przez Szkołę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na rachunek bankowy
Szkoły.

