Regulamin Promocji
WIOSENNA PROMOCJA 2021

P001/S21 GS/02, Poznań, dnia 04.05.2021 r.

I. ZASADY PROMOCJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organizatorem WIOSENNEJ PROMOCJI dla WYJAZDÓW GRUPOWYCH jest Zespół Sprzedaży Grupowej
Grecos Holiday Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 76A, 60-311, zwany dalej
„Organizatorem”.
Promocja dotyczy imprez z datą wylotu w terminach od 15.05-31.10.2021 r.
Warunkiem koniecznym do skorzystania z promocji jest dokonanie rezerwacji imprezy turystycznej
z aktualnej oferty Organizatora na sezon 2021 w okresie od 15.04 do 15.06.2021 r.
Zgłoszenie oraz realizacja imprezy odbywa się poprzez kontakt z Zespołem Sprzedaży Grupowej mail:
grupy@grecos.pl, tel. 61 2797450.
Rezerwacji można dokonywać bezpośrednio u Organizatora: grupy@grecos.pl, poprzez formularz
ofertowy dostępny na: https://formularze.grecos.pl/wyjazdy-grupowe/ lub za pośrednictwem biur
podróży/agencje incentive.
Rezerwacja uznana jest za potwierdzoną po wpłaceniu zaliczki w wysokości 20% wartości rezerwacji
w terminach określonych w umowie.
Promocja dotyczy tylko rezerwacji grupowych (powyżej 20 osób pełnopłatnych), nie dotyczy zamówień
indywidualnych oraz rezerwacji „mini grup”.
Używane w niniejszym regulaminie pojęcie „Klient” oznacza osobę/podmiot, która zawarła
z Organizatorem umowę o udział w imprezie turystycznej lub osobę/podmiot, na rzecz której umowa
taka została zawarta.

KORZYŚCI W PROMOCJI
1. PROMOCYJNA ZALICZKA 20%
1.1
1.2

W okresie trwania promocji w celu potwierdzenia rezerwacji wymagana jest zaliczka w wysokości 20%
wartości rezerwacji.
Dopłata do 100% wartości imprezy do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

2. PAKIET „WIELKI GRECKI SPOKÓJ”
2.1.
2.1.1

2.1.2

1.

UBEZPIECZENIE OPTYMALNE - w cenie 60 zł/ os + GRATIS usługa BEZPŁATNEGO POWROTU DO
POLSKI W PRZYPADKU KWARANTANNY BEZ ZACHOROWANIA NA COVID-19 TYLKO DO 15.06.2021!
Klienci, którzy dokonają rezerwacji imprezy turystycznej oraz wykupią ubezpieczenie optymalne
w okresie trwania promocji, o którym mowa w pkt. I.3 niniejszego regulaminu otrzymują dla każdego
zgłoszonego przez Klienta uczestnika Ubezpieczenie OPTYMALNE - ROZSZERZONE O KOSZTY
LECZENIA NA WYPADEK COVID-19 w cenie 60 zł/os. Szczegółowy zakres ubezpieczenia:
https://www.grecos.pl/warunki-ubezpieczenia
Dodatkowo, wraz z rozszerzonym wariantem ubezpieczenia Klient otrzymuje od Organizatora GRATIS
usługę - BEZPŁATNY POWRÓT DO POLSKI W PRZYPADKU KWARANTANNY BEZ ZACHOROWANIA NA
COVID-19. Usługa Bezpłatny Powrót do Polski obowiązuje w przypadku, gdy któryś z Uczestników
imprezy objęty ubezpieczeniem Optymalnym został skierowany na 14-dniową kwarantannę na skutek
kontaktu z osobą zarażoną SARS-CoV-2, przy czym sam nie wykazuje objawów choroby COVID-19.
W takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów ubezpieczenia na czas kwarantanny,
będącego kontynuacją wykupionego przez Klienta pakietu oraz zapewnienia bezpłatnego powrotu do
Polski po jej zakończeniu. Warunkiem realizacji usługi jest zgłoszenie przez Klienta chęci wydłużenia
ubezpieczenia oraz rezerwacji lotu powrotnego pod adresem: bok@grecos.pl w dniu skierowania na
kwarantannę. Klient nie ma możliwości rozszerzenia ubezpieczenia Optymalnego do wariantu VIP
w trakcie trwania imprezy.
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2.2.

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY - GRATIS do 15.06.2021!

2.2.1

Klient, który dokona rezerwacji na zasadach wskazanych w niniejszym pkt 2.2 i w okresie wskazanym
w pkt. I.3 niniejszego regulaminu promocji - otrzyma GRATIS - Gwarancję Niezmienności Ceny imprezy
turystycznej dla każdego zgłoszonego uczestnika, co oznacza, że nie będzie zobligowany do
dokonania dopłat do zarezerwowanej imprezy turystycznej w przypadku ew. zmiany jej ceny z powodu:
wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi,
jak opłaty lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrostu
kursów walut.
Gwarancja Niezmienności Ceny imprezy turystycznej oznacza, ze cena imprezy turystycznej objęta ww.
gwarancją stosownie do niniejszego pkt 2.2 nie ulegnie zmianie, chyba że zaistnieją wskazane
w niniejszym regulaminie lub w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w imprezach Grecos Holiday
przesłanki uzasadniające taką zmianę, w szczególności, gdy Klient dokona zmian w rezerwacji nieobjętych
gwarancjami bezkosztowej zmiany rezerwacji, o których mowa w niniejszym regulaminie promocji.

2.2.2

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.3.4

2.3.5

GWARANCJA BEZKOSZTOWEJ ZMIANY REZERWACJI
DO 60 DNI PRZED WYLOTEM - GRATIS!

Klient, który zarezerwuje w okresie trwania promocji, o którym mowa w pkt I.3 niniejszego regulaminu,
imprezę turystyczna, na życzenie może dokonać jednej zmiany rezerwacji bez opłaty manipulacyjnej.
Zmiana w rezerwacji oznacza zmianę w rezerwacji dotyczącą świadczeń: kierunku, miejsca wylotu,
terminu imprezy, hotelu przy zachowaniu pierwotnej wielkości grupy w ramach sezonu LATO 2021.
W przypadku zmiany rezerwacji unieważnieniu ulegają pozostałe warunki promocji obowiązującej w dniu
dokonania rezerwacji. Nowa rezerwacja, która zostanie skalkulowana zgodnie z bieżącymi cenami,
dostępnością oraz otrzyma nowy numer, zostanie założona zgodnie z warunkami promocji
obowiązującymi w dniu dokonania zmiany.
Klient w ramach Gwarancji Bezkosztowej Zmiany rezerwacji może dokonać jednej zmiany bez opłaty
manipulacyjnej, jednakże najpóźniej do 60 dni przed data wylotu. Zmiana w rezerwacji dokonana poniżej
60 dni przed wylotem nie jest objęta Gwarancją Bezkosztowej Zmiany rezerwacji i może wiązać się
z dodatkowymi opłatami manipulacyjnymi.
W przypadku zmiany wartości rezerwacji na droższą, należy dopłacić różnicę powstała z wyliczenia
aktualnej ceny na dzień dokonania zmiany. W przypadku wyboru tańszej imprezy turystycznej
Organizator zwraca różnicę ceny pomiędzy ceną z umowy, a aktualną ceną na dzień dokonania zmiany.

2.4 LISTA UCZESTNIKÓW – do 14 dni przed wylotem
2.4.1

Klient, który dokona rezerwacji na zasadach wskazanych w niniejszym pkt 2.2 i w okresie wskazanym
w pkt. I.3 niniejszego regulaminu promocji – otrzyma możliwość przesłania listy uczestników do 14 dni
przed planowanym terminem wylotu.

2.5 ZMIANA 20% DANYCH UCZESTNIKÓW - BEZKOSZTOWO
2.5.1

Klient, który dokona rezerwacji na zasadach wskazanych w niniejszym pkt 2.2 i w okresie wskazanym
w pkt. I.3 niniejszego regulaminu promocji – otrzyma możliwość bezkosztowej zmiany 20% danych
uczestników wyjazdu do 36 godzin przed planowanym terminem wylotu.

2.6 TESTY NA COVID-19
2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.6.4

2.6.5
2.6.7

1.
2.

Grecos Holiday umożliwia swoim Klientom wykonanie testów na Covid – 19 w promocyjnej cenie.
W zależności od aktualnych warunków wjazdu do Grecji oraz na Cypr, Klient może skorzystać ze zniżki na
zakup testu RT- PCR lub antygenowego z zaświadczeniami w języku angielskim. Test po zniżce
kosztować będzie odpowiednio: dla RT-PCR 290 zł, dla testu antygenowego 100 zł.
Grecos nie pokrywa kosztu testu, ale umożliwia wykonanie go w promocyjnej cenie w laboratoriach sieci
Diagnostyka poprzez zakup badania na platformie Badania.pl.
Badania.pl uruchamiają dla Klientów Grecos stronę grecos.badania.pl, dzięki której Klienci wykupią test.
Na platformie grecos.badania.pl Klient podaje swój numer rezerwacji i loguje się, aby uzyskać zlecenie na
badanie. Po zalogowaniu wybiera typ testu, ilość jaką potrzebuje zrealizować oraz podaje dane osób,
które będą testowane i dokonuje płatności online. Po zrealizowaniu płatności otrzymuje mailem/sms
voucher na wykonanie badania udaje się do wybranego na platformie grecos.badania.pl laboratorium
Diagnostyki. Wynik otrzymuje zazwyczaj w ciągu 24 h i ma możliwość sprawdzenia go online logując się
na wyniki.diag.pl podając nr PESEL oraz numer zlecenia.
Klient zgłaszając się na test powinien zabrać ze sobą dokument tożsamości, z jakim będzie przekraczał
granicę, aby numer dokumentu podać do zaświadczenia w języku angielskim.
Grecos nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub zbyt późne/wczesne wykonanie testu przez
Klienta oraz za termin dostarczenia wyniku testu przez laboratorium. W takich okolicznościach
równoznacznych z brakiem możliwości rozpoczęcia podróży, Klient ponosi koszty rezygnacji zgodne
z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa. W przypadku, gdy wynik okaże się pozytywny, Klient nie może
wylecieć na wakacje, a przez SANEPID nałożona zostaje na niego izolacja.
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3.

PAKIET VIP - DODATKOWE KORZYŚCI W PROMOCJI!
BEZPŁATNIE DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA!

Klient, który dokona rezerwacji imprezy turystycznej oraz zakupi PAKIET VIP w okresie trwania promocji,
o którym mowa w pkt. I.3 niniejszego regulaminu, otrzymuje bezpłatnie pakiet dodatkowych usług dla każdego
zgłoszonego przez Klienta uczestnika.
Pakiet obejmuje:
•
•
•
•

Rezerwację stolików na kolację powitalną lub pożegnalną
Drink powitalny
List powitalny
Spotkanie z rezydentem na wyłączność

III. REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ I ZMIANA REZERWACJI
1.

Klient może zrezygnować z udziału w imprezie turystycznej na zasadach określonych w umowie o udział
w imprezie turystycznej.
W przypadku rezygnacji przez Klienta z udziału w imprezie turystycznej obowiązują koszty anulacji
zgodnie z poniższą tabelką:

2.

Do 40 dni
przed
wylotem

Do 10%
wielkości
grupy
bezkosztowo

3.

Do 31 dni
przed
wylotem

Od 30-22
dni przed
wylotem

Od 21-14
dni przed
wylotem

Od 13-8
dni przed
wylotem

Od 7 dni do 36 h przed wylotem
Do 4 osób - koszt 20%
(w przypadku pozytywnego testu na
COVID-19)

20%

45%

75%

80%

Poniżej
36 h
przed wylotem

100%

Każda kolejna osoba (powyżej 4 osób) koszt 100%

W przypadku rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej z przyczyn, które leżą po stronie
Organizatora, zastosowanie mają postanowienia umowy o udział w imprezie turystycznej.

IV.

REKLAMACJE

Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu promocji można składać pisemnie na adres
Organizatora: ul. Grunwaldzka 76A, 60-311 Poznań.

V.
1.

2.

3.

3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część umowy o udział w imprezie turystycznej
i mają pierwszeństwo przed postanowieniami Ogólnych Warunków Uczestnictwa w imprezach Grecos
Holiday obowiązujących u Organizatora w dniu zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej,
a w zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się Ogólne Warunki Uczestnictwa
w imprezach Grecos Holiday obowiązujące u Organizatora w dniu zawarcia umowy o udział w imprezie
turystycznej.
Promocja może zostać zatrzymana lub zmieniona na niektóre imprezy turystyczne, terminy i usługi przed
pierwotnie planowaną datą zakończenia promocji, aktualne informacje o zakresie promocji można
uzyskać w Zespole Sprzedaży Grupowej (grupy@grecos.pl) lub za pośrednictwem biur podróży/agencje
incentive.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 4.05.2021, przy czym okres jego obowiązywania upływa z
ostatnim dniem WIOSENNEJ PROMOCJI dla WYJAZDÓW GRUPOWYCH, o którym mowa w pkt I.3
niniejszego regulaminu.
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