
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem Study Tour WIOSNA 2022 jest Grecos Holiday Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu,  

ul. Grunwaldzka 76a. 

 

II. UCZESTNICY 

Uczestnikami Study Tour WIOSNA 2022 określa się pracowników biur podróży należących do sieci 

sprzedaży Grecos Holiday. 

 

III. UCZESTNICTWO 

1. Uczestnik jest zobowiązany do punktualności oraz aktywnej realizacji Programu Study Tour WIOSNA 

2022, zgodnie z wytycznymi osoby prowadzącej i koordynującej wyjazd z ramienia Grecos Holiday. 

Jednocześnie Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do regulaminów obiektów i przestrzegania 

zachowania norm społecznych wobec pozostałych Uczestników wyjazdu oraz stosowanie się  

do aktualnego reżimu sanitarnego. 

2. Przed wylotem Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić obowiązujące w danej chwili wymogi wjazdu, 

ponieważ w zależności od sytuacji epidemiologicznej mogą się zmieniać. 

3. Tajemnice handlowe i służbowe mają być traktowane jako poufne, także po wygaśnięciu umowy 

agencyjnej.  Uczestnik zobowiązuje się nie działać na szkodę Organizatora.  

4. W razie naruszenia przez Agenta Obowiązków wskazanych w par III. Ust 1 bądź działania na szkodę 

Organizatora, Agent zapłaci na rzecz Organizatora karę umowną w kwocie 2000 zł za każdy przypadek 

naruszenia, przy czym zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Organizatora 

odszkodowania w kwocie ją przenoszącej, na zasadach ogólnych. Organizator zastrzega sobie prawo do 

jednoczesnego wypowiedzenia umowy agencyjnej w przypadku wyżej wskazanych naruszeń ze strony 

Uczestnika. 

 

IV. CENA 

1. Cena zawiera: koszt przelotu, transfery, zakwaterowanie, wyżywienie (wg programu), wariant 

optymalny ubezpieczenia oraz wycieczki lokalne zgodnie ze szczegółowym programem.  

2. W przypadku gdy uczestnik Study Tour WIOSNA 2022  będzie chciał rozszerzyć zakres ubezpieczenia, 

musi zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym, wówczas cena za ubezpieczenie zostanie doliczona do 

kosztu wyjazdu.  

3. Wszelkie dodatkowe świadczenia nie wymienione w programie będą rozliczane indywidualnie  

z Organizatorem.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

STUDY TOUR WIOSNA 2022 
 



 
 

V. ZGŁOSZENIE 

1. Zgłoszenia należy dokonać tylko poprzez prawidłowe uzupełnienie i wysłanie formularza 

zgłoszeniowego na Study Tour WIOSNA 2022.  

2. Zgłoszenia należy przysyłać w terminie do 15.04.2022. 

3. Z jednego biura może zostać zgłoszona tylko jedna osoba na Study Tour WIOSNA 2022. 

4. Uzupełnienie formularza zgłoszeniowego na Study Tour WIOSNA 2022 nie jest równoznaczne  

z gwarancją uczestnictwa. O zakwalifikowaniu decyduje: 

• wartość sprzedaży Biura Podróży, 

• brak zaległości finansowych,  

• kolejność zgłoszenia, 
 

VI. ZMIANA I REZYGNACJA 

1. Odstąpienie od uczestnictwa w Study Tour WIOSNA 2022 Uczestnik zgłasza w formie pisemnej drogą 

mailową na adres dwa@grecos.pl.  

2. Za zgłoszenie rezygnacji od momentu potwierdzenia uczestnictwa do 3 dni przed wylotem, pobierana 

jest opłata w wysokości 50% ceny wyjazdu. W terminie krótszym rezygnacja wiąże się z opłatą  

w wysokości 100% ceny wyjazdu.  

3. Zmiana uczestnika na rezerwacji poniżej 7 dni do wylotu jest możliwa za opłatą w wysokości 120 zł.  

4. W przypadku przelotu opartego na połączeniach rejsowych wszelkie zmiany na rezerwacji mogą być 

dokonane zgodnie z warunkami danego przewoźnika. 

 

VII. ROZLICZENIE 

1. Zapłata za Study Tour WIOSNA 2022 musi nastąpić w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia 

rezerwacji.  

 

XIII. REALIZACJA 

Przed planowanym wylotem, Uczestnik, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy, 

otrzyma od Organizatora ramowy program wyjazdu. Grecos Holiday zastrzega sobie prawo do odwołania 

wyjazdu lub zmiany terminu Study Tour WIOSNA 2022. Z przyczyn niezależnych, zmianie może ulec 

również program wyjazdu.  

 

IX. POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA 

O zakwalifikowaniu kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową. 

 

X. KONTAKT Z ZESPOŁEM WSPARCIA SPRZEDAŻY GRECOS HOLIDAY 

Zespół Wsparcia Sprzedaży: dwa@grecos.pl 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się warunki wynikające z umowy 
agencyjnej z Organizatorem oraz Ogólnych Warunków Uczestnictwa. 
 
Dostarczenie wymaganych danych uczestnika wyjazdu do Organizatora jest równoznaczne  
z potwierdzeniem oświadczenia wyrażenia zgody na: 
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1. przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji zamówienia, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016); 

2. przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016); 

3. przekazywanie treści handlowych oraz marketingowych na podany numer telefonu,  
w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 z późn. zm); 

4. przesyłanie informacji o charakterze handlowym oraz marketingowym drogą elektroniczną zgodnie  
z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. 
zm.). 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Grecos Holiday Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy  
ul. Grunwaldzkiej 76A 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@grecos.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją zamówienia oraz marketingiem 
- w przypadku wyrażenia odrębnej zgody - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) oraz b) Ogólnego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji usługi (np. 
hotele, linie lotnicze, przewoźnicy, agenci, rezydenci) 
5. Dane przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane przez okres 6 lat. Dane 
przetwarzane na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia 
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych oraz prawo do przenoszenia danych 
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie związanym z realizacją usługi ich 
brak może uniemożliwić jej wykonanie 
9. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie dotyczyło dostosowania wyglądu stron internetowych 
oraz oferty handlowej do profilu klienta. 

 
UWAGA: 

FORMULARZ NALEŻY PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ I WYSŁAĆ DO DNIA 15.04.2022.  
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