
REGULAMIN REZERWACJI IMPREZY TURYSTYCZNEJ (OBOZU/KOLONII) 

 

• Rezerwacji Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) należy dokonać poprzez Formularz 

Rezerwacyjny znajdujący się na stronie danego obozu. 

• Za rezerwację Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) odpowiada Opiekun 

Prawny/Rodzic uczestnika. Podane w Formularzu Rezerwacyjnym dane muszą być 

zgodne z prawdą. 

• W Formularzu Rezerwacyjnym należy podać numer telefonu oraz adres mailowy, 

który będzie służył do kontaktu aż do momentu zrealizowania usługi (imprezy 

turystycznej). 

• Na adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji, które zawierać będzie 

wszystkie wypisane w Formularzu Rezerwacyjnym przez Opiekuna 

Prawnego/Rodzica informacje  wraz z załączonymi (w linku do pobrania) Kartą 

Kwalifikacyjną i Regulaminami Imprezy Turystycznej. 

• Opiekun Prawny/Rodzic jest w obowiązku sprawdzić poprawność WSZYSTKICH 

informacji (w tym danych kontaktowych: numeru telefonu) zawartych w 

Potwierdzeniu Rezerwacji. 

• Zaliczkę w wysokości 400 zł należy wpłacić na rachunek podany w potwierdzeniu 

rezerwacji oraz na stronie Internetowej Radsas Fun w zakładce Kontakt.  

• Zaliczkę należy wpłacić w ciągu 7 dni od rezerwacji imprezy turystycznej. 

• Wpływ zaliczki potwierdzany jest wysłanym SMSem lub mailem na dane kontaktowe 

podane w Formularzu Rezerwacji. 

• Potwierdzenie Rezerwacji przez firmę Radsas fun oraz wpłatę zaliczki przez Opiekuna 

Prawnego/Rodzica traktuje się jako zawarcie umowy. 

• Radsas Fun prześle wypełnioną i podpisaną umowę w ciągu 7 dni roboczych od 

Rezerwacji Imprezy Turystycznej przez Klienta na adres mailowy podany w 

rezerwacji. 

• Podpisaną przez Opiekuna Prawnego/Rodzica umowę należy przesłać drogą 

elektroniczną w formacie PDF lub JPG w ciągu 3 dni od jej otrzymania na adres 

mailowy: lato@radsas-fun.pl  

• Wszelkie informacje na temat imprezy (obozu/kolonii) znajdują się na stronie danej 

Imprezy Turystycznej i są na bieżąco aktualizowane. Klient jest w obowiązku 

prześledzić wszystkie zakładki. 

• Temat maila musi zawierać imię i nazwisko uczestnika. 

• Kartę Kwalifikacyjną należy odesłać w formacie PDF lub JPG najpóźniej na 21 dni 

przed rozpoczęciem się imprezy turystycznej (obozu/kolonii) na adres mailowy 

lato@radsas-fun.pl, zaznaczając w temacie maila, jakiego Uczestnika/Dziecka 

dotyczy. 

• Zarezerwowanie Imprezy Turystycznej dla Uczestnika/Dziecka jest jednoznaczne z 

akceptacją Regulaminu Rezerwacji Imprezy Turystycznej.  
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