
Regulamin Promocji Mikołajkowej nr 8/2022 

 

1. Promocja Mikołajkowa nr 8/2022 obowiązuje w okresie od 28.11.2022 r. do 07.12.2022 r. 
Dotyczy  wybranych ofert narciarskich wyszczególnionych w punkcie 2. oraz 3. regulaminu, 
publikowanych na stronie www.infoski.pl, w których cena obniżona jest o 500 PLN/os. 
 

2. Promocja obejmuje wyjazdy narciarskie samolotem z Warszawy w terminach 14.01-21.01.2023 
oraz 21.01-28.01.2023 do obiektów we Włoszech: Hotel Europa, Hotel Oriental, Hotel 
Panorama, Apartamenty Acero Rosso, Apartamenty Planibel.  
 

3. Promocja obejmuje wyjazdy narciarskie samolotem z Gdańska w terminie 06.01-13.01.2023,  
z Katowic w terminach 14.01-21.01.2023 i 21.01-28.01.2023, z Wrocławia w terminach  
15.01-22.01.2023 i 22.01-29.01.2023 do obiektów w Andorze: Hotel Montecarlo,  
Apartamenty Canillo Novell, Hotel Xalet Verdu, Apartamenty Anyos Park.  
 

4. Wszystkie inne, nie wymienione powyżej  terminy oraz obiekty publikowane na stronie 
www.infoski.pl nie są objęte Promocją Mikołajkową nr 8/2022. 
 

5. W przypadku wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej składka za 
ubezpieczenie płatna jest dodatkowo, w całości w momencie wpłaty I raty. Przekazywana jest 
ona do ubezpieczyciela i nie jest zwracana, jeżeli nastąpi rezygnacja z wyjazdu. 
 

6. Oferty oznaczone na stronie jako „first minute”, „last minute” oraz „oferta specjalna” zawierają 
dodatkowe zniżki za wczesną rezerwację. Liczba miejsc ograniczona. 

 
7. W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek zmiany przez uczestnika wyjazdu (np. 

zmiana uczestnika, zmiana rodzaju pokoju itp.) w rezerwacji złożonej w ramach Promocji 
Mikołajkowej nr 8/2022 obejmującej ofertę „first minute”, „last minute” lub „ofertę specjalną” 
cena promocyjna przestaje obowiązywać (warunek hotelu). Po dokonaniu zmiany obowiązywać 
będzie cena regularna. 
 

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami. Ceny promocyjne obowiązują do 
wyczerpania miejsc. 
 

9. Uzupełnieniem i integralną częścią regulaminu Promocji Mikołajkowej nr 8/2022 są Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia KRiT, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kontynenty Mulititravel oraz 
Ogólne Warunki Uczestnictwa. 
 

10. Liczba miejsc w Promocji Mikołajkowej nr 8/2022 jest ograniczona. 
 

11. Oferta dostępna na zapytanie, wymagane jest potwierdzenie przez organizatora. 
 

 

www.infoski.pl
http://www.infoski.pl/

