
REGULAMIN PROMOCJI IMPREZ TURYSTYCZNYCH RADSAS FUN 

1. Z promocji może skorzystać każdy Klient (Opiekun Prawny/Rodzic), który zapisał 

Uczestnika/Dziecko na Imprezę Turystyczną (obóz/kolonię) Radsas Fun oraz spełnił 

warunki podane w punktach od 3 do 9 niniejszego Regulaminu. 

2. Dostępne promocje: 

                  

Promocja 

Kwota rabatu 

obóz/kolonia, 
która trwa 6 dni 

Kwota rabatu 

obóz/kolonia, 
która trwa 7 dni 

Kwota rabatu 

obóz/kolonia, 
która trwa 10 dni 

FIRST MINUTE – 
zarezerwować obóz do 
15.01.2020 i dokonać 
pełnej wpłaty w ciągu 7 
dni od rezerwacji 

60 PLN 70 PLN 100 PLN 

Rodzeństwo razem – dla 
rodzeństwa 
korzystającego z naszej 
oferty mamy super rabat 
– (na każde dziecko) 

 25 PLN  30 PLN 50 PLN 

Obozy na maksa – dla 
osób wykupujących 2 
turnusy (na każdy turnus) 

 25 PLN   30 PLN 50 PLN 

Nasza paczka – zbierz 
grupę co najmniej 4 osób, 
które zapiszą się razem 
na obóz, a każda z tych 
osób otrzyma rabat 

 25 PLN 30 PLN  40 PLN 

Brązowy Rabat – dla 
klientów, którzy 
uczestniczyli w 1 lub 2 
imprezach Radsas  

Bon o wartości 30 
PLN do 

wykorzystania w 
sklepie Radsas 

Fun 

Bon o wartości 30 
PLN do 

wykorzystania w 
sklepie Radsas 

Fun 

Bon o wartości 30 
PLN do 

wykorzystania w 
sklepie Radsas 

Fun 

Srebrny Rabat – dla 
klientów, którzy 
uczestniczyli w 3 lub 4 
imprezach Radsas 

Bon o wartości 60 
PLN do 

wykorzystania w 
sklepie Radsas 

Fun 

Bon o wartości 60 
PLN do 

wykorzystania w 
sklepie Radsas 

Fun 

Bon o wartości 60 
PLN do 

wykorzystania w 
sklepie Radsas 

Fun 

Złoty Rabat – dla 
klientów, którzy 
uczestniczyli w 5 lub 
więcej imprezach Radsas 

Bon o wartości 
100 PLN do 

wykorzystania w 
sklepie Radsas 

Fun 

Bon o wartości 
100 PLN do 

wykorzystania w 
sklepie Radsas 

Fun 

Bon o wartości 
100 PLN do 

wykorzystania w 
sklepie Radsas 

Fun 

 



3. Z promocji FIRST MINUTE mogą skorzystać Opiekunowie Prawni/Rodzice, którzy do 

dnia 15.01.2020 dokonają rezerwacji Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) dla 

Uczestnika/Dziecka oraz dokonają 100% płatności za wyżej wymienioną Imprezę w 

ciągu maksymalnie 7 dni od momentu rezerwacji. 

4. Z promocji RODZEŃSTWO RAZEM mogą skorzystać Opiekunowie Prawni/Rodzice, 

którzy dokonają rezerwacji Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) dla minimum 

dwóch Uczestników/Dzieci, którzy są dla siebie rodzeństwem oraz opłacą te 

rezerwacje zgodnie z harmonogramem wpłat. 

5. Z promocji OBOZY NA MAKSA mogą skorzystać Opiekunowie Prawni/Rodzice, którzy 

dokonają rezerwacji Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) na minimum dwóch 

turnusach w jednym sezonie (Lato 2020) oraz opłacą te rezerwacje zgodnie z 

harmonogramem wpłat. 

6. Z promocji NASZA PACZKA mogą skorzystać Opiekunowie Prawni/Rodzice, którzy 

dokonają rezerwacji Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) dla grupy minimum 4 

osób (każda rezerwacja osobno) i wszystkie zapisane osoby w Formularzu 

Rezerwacyjnym napiszą tę samą nazwę paczki oraz opłacą te rezerwacje zgodnie z 

harmonogramem wpłat. Uczestnicy nie muszą być zapisani na ten sam temat, ale 

muszą być zapisani na ten sam turnus. Jeśli któryś z zapisanych uczestników 

zrezygnuje, promocja przepada. Klient (Rodzic/Opiekun Prawny jest zobowiązany 

dopłacić kwotę wynikającą z rabatu) 

7. Z promocji BRĄZOWY RABAT mogą skorzystać Opiekunowie Prawni/Rodzice, którzy 

dokonają rezerwacji Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) dla Uczestnika/Dziecka, 

które uczestniczyło w 1 lub 2 Imprezach Turystycznych Radsas Fun oraz opłacą tę 

rezerwację zgodnie z harmonogramem wpłat. 

8. Z promocji SREBRNY RABAT mogą skorzystać Opiekunowie Prawni/Rodzice, którzy 

dokonają rezerwacji Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) dla Uczestnika/Dziecka, 

które uczestniczyło w 3 lub 4 Imprezach Turystycznych Radsas Fun oraz opłacą tę 

rezerwację zgodnie z harmonogramem wpłat. 

9. Z promocji ZŁOTY RABAT mogą skorzystać Opiekunowie Prawni/Rodzice, którzy 

dokonają rezerwacji Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) dla Uczestnika/Dziecka, 

które uczestniczyło w 5 lub więcej Imprezach Turystycznych Radsas Fun oraz opłacą 

tę rezerwację zgodnie z harmonogramem wpłat. 

10. Promocje dotyczą Imprez Turystycznych (obozów/kolonii) 6, 7 oraz 10 dniowych. 

11. Promocje dotyczą Imprez Turystycznych (obozów/kolonii) organizowanych przez 

firmę Radsas Fun Radosław Sąsiadek z siedzibą w Gdańsku przy ul. Pilotów 19F/8 

12. Promocje nie łączą się. 

13. Rezerwacja Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 


