
Regulamin Promocji „First Minute” - wycieczki szkolne 2021/2022

I. ORGANIZATOR
Organizatorem promocji First Minute jest ATAS sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, 05-410 Józefów, ul.
Luksusowa 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy pod numerem KRS 0000195694, NIP: 532-010-12-54, kapitał zakładowy 100 000 PLN
zwany dalej Organizatorem. 

II. CZAS TRWANIA PROMOCJI 
Promocja trwa od 09.09. 2021 r. do 31.10.2021 r. (włącznie). 

III. UCZESTNICY PROMOCJI 
Uczestnikiem promocji  może zostać każdy Klient, który w okresie trwania promocji zarezerwuje
imprezę turystyczną (zwaną dalej wycieczką szkolną) w terminie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.  

IV. ZASADY PROMOCJI 
Promocja polega na przyznaniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie Klientowi, który
zawarł  umowę  zgłoszenie  o  udział  w  imprezie  turystycznej  z  Organizatorem  następujących
benefitów:

1. Rabat w wysokości 50 PLN/uczestnik.
1.1. Powyższy rabat nie łączy się z innymi promocjami.
1.2. Rabat odliczany jest od podstawowej ceny imprezy turystycznej. 
1.3.  Liczba  dostępnych  miejsc  z  rabatem  może  być  ograniczona  w  poszczególnych  terminach
1.4  Rabat  przysługuje  na  programy  z  podstawowej  oferty  katalogowej.  Nie  dotyczy  imprez
tworzonych na zamówienie klienta z indywidualną kalkulacją. 

2.  Możliwość  bezkosztowej  rezygnacji  z  wycieczki  szkolnej  w  terminie  do  60  dni  od  daty
rozpoczęcia wycieczki

2.1. Dotyczy rezygnacji całej grupy z wyjazdu. 
2.2. Organizator nie wymaga podawania przyczyny rezygnacji z wyjazdu.
2.3. Odstąpienie od umowy powinno być zawarte na piśmie i przesłane na adres wycieczki@atas.pl
w terminie nie późniejszym niż 60 dni przed wyjazdem.
2.4  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Klienta  zwrot  wpłaconej  kwoty  następuje  w
przeciągu 14 dni roboczych na numer konta wskazany przez Klienta. 
2.5  W  przypadku  rezygnacji  pojedynczych  uczestników  wycieczki  szkolnej  stosuje  się  zasady
zawarte w Ogólnych Warunkach umowy zgłoszenie. 

V. WARUNKI REZERWACJI 
Rezerwacja uznana jest za dokonaną,  po podpisaniu przez Klienta umowy zgłoszenie w okresie
obowiązywania promocji oraz po wpłaceniu zaliczki rezerwacyjnej, której wysokości określa umowa
zgłoszenie. 

VI. REKLAMACJE 
1.  Wszelkie  reklamacje,  roszczenia,  uwagi,  zastrzeżenia dotyczące promocji   oraz  jej  przebiegu,
składać  można wyłącznie  w formie pisemnej  na adres  Organizatora:  ul.  Luksusowa 19;  05-410
Józefów. 
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania promocji, nie później jednak niż w terminie  



14  dni  od  dnia  zakończenia  promocji  (o  rozpatrzeniu  reklamacji  decyduje  data  stempla
pocztowego).
2.  Reklamacje złożone po upływie  terminu,  o którym mowa w pkt 1  nie  będą rozpatrywane.  
3. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.  W  zakresie  kwestii  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  stosuje  się  Ogólne  Warunki
Imprez  Turystycznych  ATAS  sp.  z  o.o,  obowiązujące  w  dniu  zawarcia  umowy.  
2.  Wszelkie  spory  związane  z  promocją  rozstrzygane  będą  przez  sądy  właściwe  dla  miejsca
zarejestrowania Organizatora. 
3.  Treść  niniejszego  regulaminu  dostępna  jest  dla  uczestników  promocji  w  biurze  sprzedaży
Organizatora oraz na www.wycieczkiszkolne.atas.pl
4.  Przystąpienie  do  promocji  jest  równoznaczne  z  zapoznaniem  się  przez  Klienta  z  treścią
niniejszego regulaminu i jego akceptacją. 
5. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
6.  Organizator  informuje  uczestników,  że  ich  dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w
związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia Promocji. 
7. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.  
8. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w
ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z
późn. zm.) 
9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 09.09.2021r.

http://www.wycieczkiszkolne.atas.pl/

