
Regulamin Promocji Październikowej (dla grup) nr 05/2022 

 

1. Promocja obowiązuje w okresie od 01.10.2022 r. do 17.10.2022 r. i dotyczy wszystkich  ofert 
wyjazdów narciarskich opublikowanych na stronie internetowej: www.infoski.pl. 
 

2. Aby uzyskać rabat 300 PLN/os. na wyjazd narciarski przyznawany w ramach Promocji 
Październikowej (dla grup) nr 05/2022, należy złożyć rezerwację dla co najmniej 10 osób.  
 

3. Przy składaniu zamówienia drogą e-mailową należy przesłać listę uczestników wyjazdu na 
adres e-mail: info@infoski.pl w treści wiadomości podając ustaloną wcześniej nazwę grupy (np. 
Grupa P. Nowak).  
 

4. Przy składaniu zamówienia przez formularz rezerwacyjny na stronie www.infoski.pl należy w 
polu „komentarz do zamówienia” wpisać ustaloną wcześniej nazwę grupy (np. Grupa P. 
Nowak). W przypadku nie wpisania w formularzu rezerwacyjnym nazwy grupy, rezerwacja 
możne zostać nie wliczona w poczet grupy. 
 

5. Do każdej rezerwacji złożonej w ramach Promocji Październikowej (dla grup)  nr 05/2022 
zostanie dodane gratis jedno miejsce parkingowe przy wybranym lotnisku/miejscu wylotu z 
Polski. Miejsce parkingowe ważne jest na czas wyjazdu. Jedna rezerwacja = jedno miejsce 
parkingowe. 
 

6. W przypadku rezygnacji z wyjazdu uczestnika/uczestników w ramach zebranej grupy , która 
spowoduje zmniejszenie ilości osób poniżej 10, rabat dla pozostałych osób przestaje 
obowiązywać. Wymagana będzie dopłata do ceny podstawowej.  
 

7. 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. 
 

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

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

zmiana uczestnika, zmiana rodzaju pokoju itp.) w rezerwacji złożonej w ramach Promocji 
Październikowej (dla grup) nr 05/2022 obejmującej ofertę „first minute” lub „ofertę specjalną” 
cena promocyjna przestaje obowiązywać (warunek hotelu). Po dokonaniu zmiany 
obowiązywać będzie cena regularna. 
 

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

11. Uzupełnieniem i integralną częścią regulaminu Promocji Październikowej (dla grup) nr 05/2022 
są Ogólne Warunki Uczestnictwa, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kontynenty Multitravel oraz 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia KRiT. 
 

12. Liczba miejsc w Promocji Październikowej (dla grup)  nr 05/2022 jest ograniczona. 
 

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