
 
 

 

 

 
 
 
 

§1 
Definicje 

1. Organizator – Wezyr Holiday Service Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 17 B, 02-676 w Warszawie. 

2. Uczestnik – każda osoba pełnopłatna, która w czasie trwania promocji wykupiła Imprezę Turystyczną 

dostępną w systemie rezerwacyjnym Organizatora i nie korzystała ze zniżek dla Dzieci (np. osoba dorosła 

lub niepełnoletnia w pokoju dwuosobowym, trzecia osoba dorosła lub niepełnoletnia w pokoju 

dwuosobowym na dostawce). 

3. Dziecko – osoba korzystająca ze zniżek dla dzieci w Rezerwacji. 

4. Rezerwacja – wszyscy Uczestnicy Imprezy Turystycznej (w tym Dzieci) wpisani pod indywidualnym 

numerem rezerwacji do systemu rezerwacyjnego Organizatora. 

5. Impreza Turystyczna – wykupiona i opłacona Rezerwacja Usług turystycznych z oferty Organizatora w 

okresie trwania niniejszej promocji. 

6. Usługi turystyczne – usługi, które tworzą jednolity program i objęte są wspólną ceną, zakupione w tym 

samym czasie dla wszystkich Uczestników i Dzieci. 

7. Destynacja – kraj docelowy Imprezy Turystycznej. 

8. Voucher zniżkowy – dokument wystawiony przez Organizatora uprawniający Uczestników oraz Dzieci do 

skorzystania ze zniżki, kwotowej lub procentowej, na wycieczki fakultatywne z oferty przedstawiciela 

Organizatora w wybranych Destynacjach. 

§2 
Dostępność regulaminu 

Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla wszystkich uczestników promocji na stronie internetowej pod 
adresem: www.wezyrholidays.pl.  

§3 
Zasady uczestnictwa w promocji ,,Wrażenia w prezencie na Dzień Dziecka” 

1. Promocja „Wrażenia w prezencie na Dzień Dziecka” [zwana dalej „Promocja”] trwa od 25.05.2015 r. do 

01.06.2015 r. 

2. Promocja dotyczy Destynacji  oraz terminów wylotu :  

a) Turcja od 27.05.2015 do 30.09.2015, 

b) Egipt od 26.05.2015 do 30.09.2015, 

c) Grecja od 29.05.2015 do 30.09.2015. 

3. Przystępując do Promocji każdy Uczestnik oświadcza, iż otrzymał, zapoznał się i akceptuje treść 

niniejszego regulaminu i jego postanowień. 

4. Każdemu Dziecku, lecz nie więcej niż dla 2 Dzieci w Rezerwacji przysługuje nieodpłatnie jedna z poniżej 

wymienionych wycieczek, pod warunkiem wykupienia takiej samej, pełnopłatnej wycieczki fakultatywnej 

przez min. 2 osoby.  

a) Turcja, Riwiera Turecka  „Dolphin Show”  (pierwsze dziecko do 12 lat , drugie dziecko do 6 lat), 

Regulamin Promocji 

„Wrażenia w prezencie na Dzień Dziecka” 

http://www.wezyrholidays.pl/


 
 

 

b) Turcja, Riwiera Turecka  „Aquarium Tour” (pierwsze i drugie dziecko do 6 lat), 

c) Egipt, Hurghada „Dolphin Show” (pierwsze i drugie dziecko do 12 lat), 

d) Egipt, Hurghada „Paradise Island” (pierwsze i drugie dziecko do 12 lat), 

e) Egipt, Sharm El Sheikh „Dolphin Show” (pierwsze i drugie dziecko do 12 lat), 

f) Egipt, Sharm El Sheikh „Tiran Island”(pierwsze i drugie dziecko do 12 lat), 

g) Grecja, Kreta „Aquarium Tour” (pierwsze i drugie dziecko do 12 lat). 

5. Wycieczki opisane w ust. 4 pkt powyżej nie są zawarte w systemie rezerwacyjnym Organizatora i zostaną 

dodane do Rezerwacji w momencie, w którym zostanie ona potwierdzona z rezerwacji „Opcjonalnej” na 

„Stałą” lub założona jako rezerwacja „Stała”. 

Przy zakładaniu rezerwacji Uczestnik zobowiązany jest określić, którą wycieczkę wybiera. 

§4 
Płatności 

Uczestnik zobowiązuje się uiścić opłatę ceny Imprezy Turystycznej zgodnie z pkt. 3 Warunków Imprez 
Turystycznych dostępnych pod adresem http://www.wezyrholidays.pl/o_wezyrholidays.  
 

§5 
Rezygnacja lub zmiana rezerwacji 

W przypadku rezygnacji z Imprezy Turystycznej lub dokonywanych zmian w Rezerwacji przez Uczestnika w 
okresie trwania niniejszej promocji zastosowanie mają Warunki Imprez Turystycznych, dostępne w siedzibie 
lub na stronie internetowej Organizatora pod adresem  
http://wezyrholidays.pl/o_wezyrholidays#dokumentytab.  
 

§6 
Reklamacje 

Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia co do przebiegu niniejszej promocji wysłane na adres 
siedziby Organizatora wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§7 
Postanowienia końcowe 

1. Prawem właściwym dla wykładni i stosowania niniejszego regulaminu promocji jest prawo polskie. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące w dniu zawarcia umowy 

Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Organizatora. 

3. Promocja „Wrażenia w prezencie na Dzień Dziecka” nie łączy się z innymi promocjami. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej promocji lub zmiany niniejszego regulaminu, 

bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie niniejszej promocji lub zmiana 

niniejszego regulaminu nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Uczestnika, który 

dokonał Rezerwacji przed odwołaniem niniejszej promocji lub zmiany niniejszego regulaminu. Informacja 

o odwołaniu niniejszej promocji lub zmianie niniejszego regulaminu zostanie podana przez Organizatora 

do wiadomości publicznej 

http://www.wezyrholidays.pl/o_wezyrholidays
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