
Regulamin "Pakietu Kwarantanna"

1. Pakiet kwarantanna jest usługą dodatkową oferowaną Klientom ATAS sp. z o.o. ze względu na nadzwyczajną sytuację związaną
z pandemią COVID-19. Pakiet stanowi zabezpieczenie w sytuacji objęcia kwarantanną lub izolacja domową w przypadku kontaktu
bądź  zachorowania  przez  Uczestnika  imprezy  turystycznej  na  COVID-19,  uniemożliwiającym  tym  samym  uczestnictwo  w
wykupionej imprezie turystycznej. Pakiet przeznaczony jest dla uczestników wycieczek szkolnych w Polsce oraz za granicą. 
2.  Cena  Pakietu  Kwarantanna  wynosi  50  PLN/os.  dla  imprez  autokarowych  oraz  80  PLN/os.  dla  imprez  samolotowych.  W
przypadku rezygnacji z wyjazdu dopłata za Pakiet Kwarantanna nie podlega zwrotowi.
3. Klient może wykupić Pakiet nie później niż do 5 dni od dnia wpłaty zaliczki na poczet imprezy turystycznej. Zakup Pakietu nie
jest możliwy jeśli między terminem zakupu imprezy turystycznej, a terminem jej rozpoczęcia jest mniej niż 14 dni.
4. Nauczyciel reprezentujący Szkołę dostarcza do biura ATAS listę uczestników, którzy decydują się na zakup Pakietu Kwarantanna
w wyznaczonym terminie. Lista uczestników składa się z następujących danych: Imię i nazwisko uczestnika oraz podpis rodzica
będący potwierdzeniem decyzji o zakupie Pakietu. 
6.  W  celu  realizacji  ochrony  wynikającej  z  zakupionego  Pakietu  Kwarantanna,  Klient  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  do
Organizatora odpowiedniego dokumentu potwierdzającego objęcie Uczestnika kwarantanną bądź izolacją domową w terminie,
który pokrywa się z terminem jego wyjazdu. Dokument należy dostarczyć nie później niż w przeciągu 24 godzin od daty objęcia
Uczestnika kwarantanną lub izolacją domową. 
7. Klient powiadamia ATAS sp. z o.o. o objęciu go kwarantanną lub izolacją domową na trwałym nośniku.
8. Po dostarczeniu do ATAS dokumentu potwierdzającego skierowanie uczestnika na kwarantannę bądź izolację domową, ATAS
weryfikuje czy uczestnik znajdował się na liście deklaracji  dostarczonej przez Nauczyciela do ATAS oraz czy dokonana została
wpłata za Pakiet Kwarantanna.
9.Pakiet Kwarantanna gwarantuje uczestnikowi możliwość otrzymania zwrotu dokonanej na poczet wyjazdu wpłaty w terminie do
14 dni roboczych. 
10. ATAS zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w warunkach Pakietu Kwarantanna w okresie jego obowiązywania.
11. Klient dokonując zakupu Pakietu, akceptuje jego warunki.


