Regulamin promocji „Pakiet Elastyczny 2022”

§ 1 [Organizator]
1. Organizatorem promocji jest Fundacja Football Academy Group, ul. Kowalska 2, 45-588 Opole, NIP:
754-303-16-23, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 2 [Dostępność regulaminu]
1. Promocja „Pakiet Elastyczny 2022”, zwana dalej „Promocją”, jest organizowana zgodnie z poniższym
regulaminem
2. Treść niniejszego Regulaminu promocji dostępny jest dla uczestników promocji na stronie internetowej
www.facamps.pl, w biurze FA Camps.
3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego
Regulaminu i jego akceptacją.

§ 3 [Czas trwania promocji]
1. Promocja trwa od 27.01.2022r. do 31.08.2022r. lub do wyczerpania ofert promocyjnych.

§ 4 [Zasady uczestnictwa w promocji]
1. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną
zdolność do czynności prawnych.
2. Promocja dotyczy obozów, obozów dochodzeniowych, półkolonii oraz zgrupowań weekendowych,
zwanych dalej „Wypoczynkiem”.
3. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi promocyjnej opłaty za usługi dodatkowe „Pakiet
Elastyczny 2022” w cenie 70 zł/os., uprawniającej do:
a. dokonania jednej zmiany Wypoczynku w ramach innego sezonu.
b. nielimitowanej ilości zmian Wypoczynku w ramach tego samego sezonu, w którym Uczestnik posiada
aktualną rezerwację.
c. rezygnacji z Wypoczynku do 6 dni przed terminem jego rozpoczęcia i zwrotu 100% kosztów w ciągu 7 dni
od rezygnacji bez podawania przyczyny.

d. rezygnacji z Wypoczynku od 5 dni do 1 dnia (włącznie) przed terminem jego rozpoczęcia i zwrotu 100%
kosztów, jeśli dziecko Uczestnika zostało skierowane na kwarantannę lub izolację w terminie odbywania
się Wypoczynku. Test antygenowy lub PCR należy przesłać nie później niż 48h od daty otrzymania wyniku.
e. zwrotu części kosztów w przypadku wcześniejszego wyjazdu dziecka z Wypoczynku (po 10% całości
kosztów za każdą pełną osobo dobę) w przypadku kontuzji lub choroby dziecka Uczestnika oraz
skierowania dziecka Uczestnika na kwarantannę lub izolację podczas trwania Wypoczynku.

§ 5 [Zmiana rezerwacji lub rezygnacja z wypoczynku]
1. Zmiany Wypoczynku na inny, z którego wynika różnica w cenie:
a. w przypadku niższej ceny za Wypoczynek, Organizator zobowiązuje się zwrócić nadpłacone środki.
b. w przypadku wyższej ceny za Wypoczynek, Uczestnik zobowiązuje się dokonać dopłaty wynikającej z
różnicy w aktualnej cenie Wypoczynku, który wybrał.
2. W przypadku zachorowania na Covid-19 lub objęcia dziecka Uczestnika kwarantanną domową, należy
przedstawić decyzję Sanepidu o konieczności izolacji w terminie wypoczynku. Wynik testu lub decyzje
Sanepidu w czytelnej formie elektronicznej (scan lub zdjęcie) należy przesłać najpóźniej do końca dnia
poprzedzającego datę rozpoczęcia Wypoczynku na adres biuro@facamps.pl

§ 6 [Postanowienia końcowe]
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z
wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia Promocji.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27.01.2022 r.

