Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych
przez RODZINNY PARK ROZRYWKI „OWADOGIGANT” w Lubnicy.
1. Rezerwacja terminu oraz zawarcie Umowy następuje po zapoznaniu się z ofertą
zamieszczoną w aktualnym katalogu, na stronie internetowej ( www.owadogigant.pl), a
także po zapoznaniu się z Warunkami Uczestnictwa oraz Regulaminem , które stanowią
integralny element Umowy.
2. Cena dotyczy grupy 25 – 30 osobowej, dla mniejszej liczby uczestników Park
„ Owadogigant” przygotuje indywidualną kalkulację kosztów pobytu.
3. Bezpłatny pobyt opiekunów ( 1 opiekun na 15 osób)
4. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie lub drogą internetową. Należy podać
rodzaj i nazwę imprezy, termin, ilość uczestników, nazwę oraz adres placówki, ilość
opiekunów.
5. Podstawą rezerwacji jest podpisanie umowy oraz wpłata zaliczki 50 % kosztów wyjazdu,
po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji oraz przesłaniu drogą pocztową szczegółowo
wypełnionej, przez prawnych Opiekunów, pielęgniarkę i lekarza Umowy - Zgłoszenia
(wymagany oryginał). Wpłaty można dokonać na konto (podane poniżej) lub
bezpośrednio w siedzibie Parku „ Owadogigant” w Lubnicy (płatność gotówką).
6. Osoba dokonująca rezerwacji - Klient czyni to także w imieniu wszystkich osób
zgłoszonych w rezerwacji. Bierze na siebie odpowiedzialność za dokonanie wpłaty pełnej
kwoty imprezy oraz za poinformowanie tychże osób o wszystkich szczegółach
dotyczących imprezy oraz „Warunkach Uczestnictwa”. Klient upoważnia wszystkie
pełnoletnie osoby zgłoszone w Umowie do dokonywania wszelkich czynności zw. z
udziałem w imprezie łącznie z rezygnacją i przyjęciem zwrotu należnych kwot.
7. Zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o ochronie
danych osobowych” podpisując Umowę - Zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na
bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych
osobowych Uczestnika i Państwa, na utrwalanie wizerunku Uczestnika dla potrzeb
prawidłowej realizacji ofert oraz w celach marketingowych przez Park „ Owadogigant” w
Lubnicy.
8. Wszystkie ceny są cenami umownymi. Klient ma prawo do świadczeń gwarantowanych
ofertą, stanowiącą integralną część umowy. Cena imprezy nie obejmuje kosztów
uzyskania dodatkowych ubezpieczeń, szczepień ochronnych, kosztów uzyskania wiz i
paszportów, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
9. Park „ Owadogigant” zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, lub zmiany
harmonogramu zajęć, jeżeli ich realizacja jest utrudniona lub niebezpieczna dla
uczestników z niezależnych od Parku powodów lub jeśli liczba uczestników imprezy nie
osiągnie zakładanego przez Park „ Owadogigant” minimum. Jeżeli impreza nie zostanie
zrealizowana klient otrzymuje całkowity zwrot wpłaconych środków pieniężnych.
10. Klient ma prawo do rezygnacji z imprezy. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w
którym Klient zawiadomił pisemnie Park „ Owadogigant” o rezygnacji z imprezy lub dzień
następujący po dacie, w której Klient nie uzupełnił wpłaty do podanej ceny imprezy lub
nie dostarczył wymaganych dokumentów.

11. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy, przepisów
porządkowych, jak też zaleceń pilota-kierownika imprezy, przewodnika, kierownika,
wychowawców, instruktorów oraz innych osób realizujących usługi lub świadczenia. Za
ewentualne szkody wyrządzone przez uczestnika imprezy odpowiada on sam lub (w
przypadku niepełnoletnich uczestników) szkoła oraz jego prawni Opiekunowie, którzy po
zakończeniu imprezy zostaną za nie obciążeni.
12. Park „ Owadogigant” zastrzega sobie prawo do rozwiązania z Klientem umowy w trybie
natychmiastowym jeszcze podczas jej realizacji, jeżeli uczestnik zagraża zdrowiu lub życiu
innych, bądź utrudnia sprawne przeprowadzenie programu imprezy ze szkodą dla innych
uczestników. W takim przypadku, Park „ Owadogigant” może podjąć decyzję o usunięciu
uczestnika na jego koszt lub (w przypadku niepełnoletnich uczestników) na koszt jego
prawnych Opiekunów.
13. Uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane dni pobytu czy
świadczenia, z przyczyn leżących po ich stronie lub podczas dobrowolnej rezygnacji.
14. Uczestnik lub jego prawny Opiekun oświadcza, iż został pouczony o: obowiązujących
przepisach , w szczególności o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w
imprezie, o osobie, która będzie przyjmowała informacje dotyczące trudności podczas
uczestniczenia w imprezie, czasie przejazdu, miejscach i czasie trwania postojów oraz o
mogących powstać trudnościach z tym związanych.
15. Faktury VAT wystawiane są na prośbę Klienta, jednak nie później niż w terminie do 7 dni
od daty wpłaty zaliczki i do 7 dni od daty dopłaty do całości kwoty
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia
1997r. (z późniejszymi zmianami). Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie spory mogące
wynikać z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie nie
osiągnięcia porozumienia, przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
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