
Regulamin Super First Moment ofert typu kolonie, obozy  i kursy językowe Lato 2022  
 

I. Postanowienia ogóle 
1. Przystępując do promocji Klient akceptuje treść Regulaminu Promocji. 
2. Czas trwania promocji: 15.12.2021-15.01.2022 r. 
3. Warunkiem skorzystania z promocji jest założenie rezerwacji w okresie trwania promocji i wpłata zaliczki 

w określonym w umowie terminie. 
4. Liczba miejsc przeznaczonych do sprzedaży promocyjnej  jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  

Z limitu miejsc promocyjnych są wyłączeni posiadacze statusu Stałego Klienta.  
5. Promocja dotyczy wyłącznie rezerwacji indywidualnych, w przypadku rezerwacji grupowych powyżej 9 

osób zarówno warunki i jaki cena ustalane są odrębnie. 
II. Rabat Super First Moment  Lato 2022 

1. Promocja obowiązuje na całą ofertę krajowych i zagranicznych kolonii, obozów, klubu urwisa oraz Kursów 
Językowych Urwisa na lato 2022, udostępnioną do sprzedaży w okresie promocji przez Almatur.   

2. Rabat promocyjny podany jest każdorazowo przy ofercie, a jego wartość minimalna wynosi 300,00 PLN 
od osoby. Wysokość rabatu może się różnić w zależności od oferty, terminu lub kierunku.  

3. Almatur gwarantuje minimalny rabat  tylko klientom posiadającym status Stałego Klienta Almatur.  
4. Rabat można połączyć z jedną z akcji promocyjnych i rabatowych grupy Almatur, po spełnieniu warunków 

danej akcji promocyjnej.  
III. Rezerwuj Bez Obaw 

1. Wysokość wymaganej zaliczki na zakup imprezy turystycznej w ramach Super First Moment Lato 2022 
zostaje obniżona do 200,00 PLN od osoby, a  w przypadku imprez realizowanych transportem lotniczym 
wynosi 15%.  

2. Termin i kwota zapłaty reszty ceny zostały wskazane w umowie oraz w Ogólnych Warunkach 
Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Almatur. 

3. Zakupy imprezy turystycznej w terminie promocji niezależnie od skorzystania z rabatu cenowego  daje 
możliwość:  
a) jednokrotnej zmiany terminu lub miejsca imprezy do 45 dnia przed wyjazdem, bez konieczności 
ponoszenia opłat określonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa.  
lub  
b) otrzymania voucherów o wartości dokonanych wpłat (pomniejszonych o koszt wygaszenia ewentualnej 
polisy ubezpieczeniowej ubezpieczeń) do wykorzystania na dowolny produkt Grupy Almatur. Ważność 
voucheru wygasa w dniu 31 grudnia 2022.   
oraz 
c) zakupu polisy ubezpieczeniowe od kosztów rezygnacji w promocyjnej cenie. Promocyjne ceny 
ubezpieczeń są prezentowane ze stosowną zniżką.  

4. Jeżeli do rezerwacji wykupione zostało ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży, składka na 
ubezpieczenie zostanie rozliczona proporcjonalnie do długości obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej. 
Opłata za wygaszenie polisy nie będzie pobierana tylko w  przypadku jednoczesnego wyboru nowej 
imprezy, do której zostanie wykupione ubezpieczanie kosztów rezygnacji o takim samym zakresie i 
warunkach jak w pierwotnej wykupionej imprezie turystycznej.  

IV. Postanowienia końcowe 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji stosuje się zapisy Ogólnych Warunków 

Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Almatur. 
2. Reklamacje i uwagi dotyczące Promocji First Moment można składać w formie pisemnej lub poprzez 

maila na adres sprzedawcy wskazany w umowie lub na adres Organizatora wskazany na stronie 
www.almatur.pl/organizatorzy.php 

3. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie do 30 dni od daty założenia rezerwacji. 


