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1. WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
1.1  

Zaliczka w wysokości 500 zł wpłacana jest gotówką lub przelewem. Zaliczkę należy wpłacić do 
dnia 31.10.2020.  
Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją poniższego regulaminu. 

Dane do przelewu: 
Marcin Markowski 

55 1140 2004 0000 3702 7498 9083 
mBank 
tytułem: Zaliczka na obóz zimowy - "Imię i Nazwisko uczestnika" 

Tylko wpłacenie zaliczki rezerwuje miejsce na obozie.  
Liczba miejsc jest ograniczona (50 osób), decyduje kolejność wpłat.  

 
Pozostała część należności za obóz winna być uiszczona przelewem w dniach 1-5 stycznia 2021, 

lecz nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem obozu (tj. do 06.01.2021) 
Dane do przelewu: 
Marcin Markowski 

55 1140 2004 0000 3702 7498 9083 
mBank 

tytułem: Obóz zimowy - „Imię i Nazwisko uczestnika" 
 
1.2 

W przypadku rezerwacji miejsca później niż 15 dni przed terminem rozpoczęcia obozu, Klient jest 
zobowiązany wpłacić 100% ceny obozu w terminie określonym przez organizatora.  

 
1.3. 
Niedopełnienie Warunków Płatności jest jednoznaczne z zerwaniem Umowy i rezygnacją z obozu i 

będzie rozpatrywane zgodnie z Warunkami Rezygnacji. 
 

1.4 
Wystawienie faktury za obóz może nastąpić w terminie najpóźniej 1 miesiąca od daty zakończenia 
imprezy (tj. do 23.02.2021). Faktury wystawiane są na życzenie Klienta po wcześniejszym 

przesłaniu danych, które mają być w niej zawarte na adres: marcin@acroair.pl 
 

 
2. WARUNKI REZYGNACJI 
 

2.1 
W przypadku rezygnacji z obozu przez Uczestnika z powodów niezależnych od  

Organizatora, w szczególności poprzez niedostarczenie karty kwalifikacyjnej, niedotrzymanie  
terminów płatności, chorobę uczestnika lub inne przypadki losowe, Organizator zastrzega sobie 

prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w 
związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania obozu, w wysokości nie wyższej 
niż ustalona na zasadach określonych w punktach poniżej.  
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Organizator wskazuje, iż standardowo rzeczywiste koszty za osobę kształtują się następująco, w 

zależności od terminu rezygnacji: 
a) równowartość wpłaconej zaliczki przy rezygnacji okresie od 31.10.2020 do 05.01.2021 

b) 50% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 06.01.2021 do 11.01.2021  
c) 80% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 4 do 1 dni przed datą rozpoczęcia obozu lub w 

dniu rozpoczęcia (tj, od 12.01.2021 do 16.01.2021) 
 
2.2  

Zwrot kosztów pomniejszony o kwoty podane w punkcie 2.1 za niewykorzystany obóz nastąpi po 
wpłynięciu do Organizatora pisemnej rezygnacji z obozu przesłanej mailem lub dostarczonej 

osobiście. 
 
2.3 

Organizator zaleca Uczestnikowi zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji u dowolnego 
ubezpieczyciela. 


