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WŁOCHY – Val di Fiemme
07.02-16.02.2020
HOTEL
Sport Hotel Pampeago (www.sporthotelpampeago.it)
w miejscowości Alpe di Pampeago położony bezpośrednio przy gondoli. Do dyspozycji gości jest basen,
restauracja, świetlica oraz narciarnia. Bezpłatne Wi-Fi
w recepcji.

POKOJE

• ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu
wpłaty 1 raty

INFORMACJE NARCIARSKIE
• Ośrodek narciarski: Ski Center Latemar (Obereggen-Pampeago-Predazzo), Ski Area Alpe Cermìs, Bellamonte-Alpe Lusia, Passo Lavazè-Passo Oclini i Passo
Rolle (www.visitfiemme.it)

Przestronne pokoje 4,5 i 6-osobowe z łazienką. W
każdym pokoju znajduje się łóżko piętrowe, w większości łóżko podwójne – 2 komplety pościeli.

• Wysokość: 942 – 2489 m n.p.m.

WYŻYWIENIE

• Liczba wyciągów: 7 kabin, 27 krzesełek, 27 orczyków, 3 snowparki

W restauracji hotelu 2 posiłki dziennie: bogate śniadania w formie bufetu z ciepłymi potrawami oraz obiadokolacje z możliwością wyboru dań + bufet sałatkowy +
deser. Napoje dodatkowo płatne. Pierwsze świadczenie - obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie w dniu wyjazdu. Kuchnia włoska.
Możliwość diety bezglutenowej - kontakt z biurem.

TRANSPORT
• Komfortowy autokar na trasie Warszawa-Val di
Fiemme-Warszawa
• Wyjazd wieczorem 07.02.2020 / powrót rano
16.02.2020

UBEZPIECZENIE
• W ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce - ERGO
Ubezpieczenia podróży (www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl)
• PAKIET SKI: KL- 10 000 Euro, NW 10 000 PLN, podstawowy Assistance , sprzęt narciarski 1000 Euro,
koszty ratownictwa 5000 Euro, OC 20 000 Euro –
wg umowy Hamak-tur z Europejskie
• PAKIET SKI rozszerzony - dodatkowo płatny 180
zł/os.: KL- 60 000 Euro, NW 40 000 PLN, ubezpieczenie bagażu 2000 PLN, rozszerzony Assistance ,
sprzęt narciarski 1000 Euro, koszty ratownictwa
5000 Euro, OC 100 000 Euro – wg umowy Hamak-tur z Europejskie
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy - dodatkowo płatne ok 2,85 % ceny imprezy; wykupienie

• Długość tras zjazdowych: 140 km; 58 km niebieskich, 71 czerwonych, 11 czarnych

HAMAKOWE ODZNAKI
Realizowane są dla chętnych. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć aby
posiąść odznakę narciarską lub snowboardową. Stopniowanie odznak (brązowa, srebrna, złota) motywuje
i zachęca uczestników do osiągania nowych celów, a
czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odznaki daje nie tylko satysfakcję, ale przede
wszystkim poczucie własnej wartości.

GRUPY WIEKOWE
Oferta Ski i Snowboard Campu w Alpach skierowana
jest zarówna do dzieci jak i młodzieży. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby i zainteresowania obozowiczów przy zakwaterowaniu wyróżniona zostanie
część dziecięca i młodzieżowa. W części przeznaczonej dla starszych obowiązywać będzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia
wieczorne.

TELEFONY KOMÓRKOWE
Na Ski i Snowboard Campie w Alpach telefony komórkowe są obowiązkowe. Korzystanie z nich możliwe jest tylko w czasie wolnym od zajęć lub w sytuacji
„awaryjnej”. Podczas ciszy nocnej obowiązuje zakaz
korzystamy z telefonów komórkowych.
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HAMAK SKI CAMP
GRUPY WIEKOWE: SP, LO

DLACZEGO Z NAMI ?

• Video coaching

• Hotel z basenem, bezpośrednio przy stoku

• Szkolenia zakończone zawodami

• Szkolenie w cenie

• Uczestnicy w porze lunchu muszą mieć pieniądze na
drobną przekąskę

• Szkolenie Race
• Zawody narciarskie
• Video coaching

SZKOLENIA NARCIARSKIE

• Doświadczona kadra instruktorska i wychowawcza

• Dzieci (SP 1-6): dla średniozaawansowanych i zaawansowanych; grupy max 10 osobowe

• Opcja diety bezglutenowej

SZKOŁA NARCIARSKA HAMAK-TUR

• Młodzież ( SP 7-8 i LO): dla średniozaawansowanych
i zaawansowanych; zaawansowani - szkolenie RACE;
grupy max 10 osobowe

• W ramach naszego programu zapewniamy 6 dni
szkolenia narciarskiego po 5 godzin dziennie z przerwą na lunch nie wliczoną w szkolenie

PO NARTACH

• Szkolenia prowadzone są przez instruktorów narciarstwa wg wytycznych PZN

• Gry i zabawy integracyjne

• Zaawansowani-szkolenie RACE (jazda sportowa, treningi slalomu i slalomu giganta, zapoznanie z zasadami organizacji i rozgrywania zawodów narciarskich);

• Codzienne tematyczne animacje dla dzieci SP 1-6
• Dyskoteka
• Korzystanie z basenu

CENY

CENA NIE ZAWIERA

CENA ZŁOTA (7 WYJAZD): 698 EURO/OS

• Skipass(u)

CENA SREBRNA (3 WYJAZD): 718 EURO/OS

• Napojów do obiadokolacji

CENA PODSTAWOWA: 738 EURO/OS

• Taxy turystycznej od 14 roku życia w wysokości ok
2,60 euro/dzień/os płatnej bezpośrednio w hotelu

SKIPASS VAL DI FIEMME-OBEREGGEN
- 6-dniowy
• ADULTS: 263 Euro/os
urodzony pomiędzy 30.11.1954 - 30.11.2003
• JUNIOR: 184 Euro/os
urodzony pomiędzy 01.12.2003 - 30.11.2011
Kaucja za kartę - 5 Euro/skipass

CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie -7 noclegów
• Wyżywienie HB
• Transport
• Szkolenie narciarskie
• Program PO NARTACH
• Video coaching
• Zawody narciarskie
• Ubezpieczenie
• Opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej i instruktorskiej
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

CENY W EURO - płatność w złotówkach. Ostateczna kwota ustalona po kursie w Pekao SA do dnia
17.01.2020 i zaokrąglona do pełnych złotych

OPŁATY
I rata – 800 zł/os w terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia rezerwacji
II rata – 800 zł/os do 31.10.2019
III rata/pozostała kwota do 17.01.2020

UWAGA
• Wymagane jest wcześniejszego przygotowanie kondycyjne
• Uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają
sprzęt narciarski
• Sprzęt narciarski obowiązkowo ustawiony i przygotowany przez serwis
• Dzieci i młodzież - kaski obowiązkowe
• Paszporty lub dowody osobiste - obowiązkowe
• Podczas przejazdu na miejsce oraz podczas powrotu
wyżywienie we własnym zakresie
• Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego obowiązkowa
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KURS NA DEMONSTRATORA PZN
KURS KWALIFIKACYJNY NA POMOCNIKA
INSTRUKTORA PZN
KURS NA POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN
LEVEL 1 i LEVEL 2
GRUPY WIEKOWE: od 12 lat

DLACZEGO Z NAMI ?

KURS NA DEMONSTARATORA PZN

• Hotel z basenem, bezpośrednio przy stoku

• Kurs jest przeznaczony dla młodzieży w wieku 1215 lat. Celem kursu jest doskonalenie techniki jazdy,
w tym jazdy sportowej oraz zapoznanie młodzieży z
podstawowymi zasadami poruszania się po trasach,
zachowaniem bezpieczeństwa w górach, przygotowaniem sprzętu i “osłuchanie” z fachowym słownictwem narciarskim. Absolwenci kursu mogą być wykorzystani jako demonstratorzy podczas lekcji w-f i
zimowisk prowadzonych przez nauczycieli w-f

• Szkolenie w cenie
• Szkolenie Race
• Zawody narciarskie
• Video coaching
• Doświadczona kadra instruktorska i wychowawcza
• Opcja diety bezglutenowej

• Kryterium kwalifikacyjne: ukończone 12 lat i nie
przekroczony 16 rok życia w roku, w którym odbywa
się kurs; zaświadczenie lekarskie stwierdzające do-

bry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie
narciarstwa lub oświadczenie o zdolności do uprawiania narciarstwa podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych)
• Program kursu: Praktyka - najmniej 5 dni szkolenia
po 5 godzin lekcyjnych dziennie (w tym slalom gigant), nauczanie i doskonalenie techniki jazdy, jazda terenowa, nauczanie pługu, łuków płużnych oraz
śmigu i skrętu równoległego, trening slalomu giganta, teoria: 3,5 godziny

KURS NA POMOCNIKA INSTRUKTORA
PZN LEVEL 1 i LEVEL 2
• Level 1 realizowany jest w roku 2020, a Level 2 w
roku 2021 (w roku 2020 dla ukończonych Level 1)

KURS KWALIFIKACYJNY NA POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN

• Kryterium kwalifikacyjne: ukończony kurs kwalifikacyjny najdalej dwa lata wstecz, potwierdzony
wpisem do „Indeksu” oraz wynik w GS w Zawodach
Regionalnych odpowiadający minimalnie 6 pkt. Wynik ważny jest dwa lata. Udokumentowaniem wyniku jest wpis do „Indeksu lub uzyskanie co najmniej 8
pkt. w Zawodach Regionalnych dla osób bez wcześniejszego przeszkolenia w SITN PZN. Wynik ważny
jest dwa lata. Udokumentowaniem wyniku jest wpis
do „Indeksu” lub młodzież po kursie na stopień Demonstratora w wieku 16, 17 lub 18 lat po zaliczeniu
Zawodów Regionalnych na minimum 6 pkt. udokumentowaniem wyniku jest wpis do „Indeksu”; Ukończone 16 lat w roku, w którym odbywa się Level 1oraz
ukończone 17 lat w roku, w którym odbywa się Level
2, zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan
zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o
możliwości uprawiania narciarstwa (dla osób niepełnoletnich podpisane przez rodziców lub opiekunów
prawnych, pisemna zgoda rodziców lub opiekunów
na udział w kursie dla osób niepełnoletnich

• Celem kursu jest przygotowanie kandydatów na kurs
Pomocnika Instruktora (INSTRUKTORA SITN) oraz
zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi
wiadomościami niezbędnymi każdemu narciarzowi

• Program kursu Level 1: 6 dni (5 dni zajęć + 1 dzień
egzamin); teoria + praktyka (doskonalenie techniki
jazdy, w tym jazda terenowa, doskonalenie pokazu
ewolucji)

• Kryterium kwalifikacyjne: ukończone 16 lat w roku,
w którym odbywa się kurs; zaświadczenie lekarskie
stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający
czynne uprawianie narciarstwa lub oświadczenie
o zdolności do uprawiania narciarstwa podpisane
przez rodziców/opiekunów prawnych dla osób niepełnoletnich

• Program kursu Level 2: 6 dni (5 dni zajęć + 1 dzień
egzamin); teoria + praktyka (jazda sportowa, doskonalenie pokazu ewolucji, praca z grupą (instruowanie)

• Czas trwania: najkrócej 6 dni na śniegu w tym 1
dzień egzamin z jazdy technicznej
• Uprawnienia: brak uprawnień szkoleniowych; nie
trzeba zdawać egzaminu na kursie kwalifikacyjnym;
prawo startu w Zawodach Regionalnych, w Ogólnopolskich Zawodach Instruktorów PZN po kwalifikacji
w Zawodach Regionalnych oraz Mistrzostwach Demonstratorów PZN
• Ważność stopnia wygasa po ukończeniu 16 roku życia (rocznikowo) i nie podlega weryfikacji uprawnień

• Program kursu: Praktyka - 5 dni szkolenia po 5 godzin lekcyjnych dziennie, nauczanie i doskonalenie
techniki jazdy, w tym jazda terenowa, trening slalomu giganta (GS); Teoria - 5 godzin
• Czas trwania kursu: najkrócej 6 dni na śniegu w tym
1 dzień egzamin z jazdy technicznej
• Uprawnienia: brak uprawnień szkoleniowych
• Okres ważność przeszkolenia: ważność przeszkolenia wygasa z końcem sezonu, w którym minęły 2 lata
od daty egzaminu na kursie kwalifikacyjnym
• Odnowienie ważności przeszkolenia: po dwóch latach powtórny egzamin na dowolnym kursie kwalifikacyjnym bez konieczności udziału w kursie
• Uczestnik kursu otrzymuje: indeks, materiały szkoleniowe (podręcznik z płyta CD)

• Po ukończeniu Level 2 należy przystąpić do Egzaminu Regionalnego (w roku, w którym ukończyło
się kurs lub w roku następnym). Niespełnienie tego
warunku skutkuje koniecznością powtórzenia obu
części kursu. Zdanie Egzaminu Regionalnego uprawnia do posiadania legitymacji (karty plastikowej ze
zdjęciem) oraz odznak Pomocnika/Instruktora SITN
i SITN-PZN.
• Uprawnienia: Pomocnik Instruktora/Instruktor SITN
i SITN-PZN posiada samodzielne uprawnienia szkoleniowe w licencjonowanej szkole narciarskiej po
uzyskaniu pełnoletniości. Posiada prawo udziału w
Zawodach Regionalnych, w Mistrzostwach Polski
Instruktorów, w tym udział w reprezentacji szkoły
w Mistrzostwach Szkół Narciarskich. Zaleca się odbycie praktyki w licencjonowanej szkole narciarskiej
przed przystąpieniem do kursu instruktorskiego
• Okres ważność przeszkolenia Level1 wynosi 1 rok,
tzn. do Level 2 należy przystąpić w roku, w którym
ukończyło się część I lub w roku następnym. Od-

nowienie ważności przeszkolenia: po dwóch latach
powtórny egzamin na dowolnym kursie kwalifikacyjnym bez konieczności udziału w kursie.

INFORMACJE OGÓLNE O KURSACH
• Szkolenie na stopnie instruktorskie Hamak-tur realizuje przy współpracy z Licencjonowaną Szkołą Narciarską Marketour Sport Szok posiadajacą licencję
A+B SiTN PZN
• Video coaching

• Program PO NARTACH
• Video coaching
• Zawody narciarskie
• Ubezpieczenie
• Opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej i instruktorskiej
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

CENA NIE ZAWIERA

• Kursy zakończone zawodami

• Skipass(u)
• Napojów do obiadokolacji

PO NARTACH

• Taxy turystycznej od 14 roku życia w wysokości ok
2,60 euro/dzień/os płatnej bezpośrednio w hotelu

• Dyskoteka
• Korzystanie z basenu

CENY W EURO - płatność w złotówkach. Ostateczna kwota ustalona po kursie w Pekao SA do dnia
17.01.2020 i zaokrąglona do pełnych złotych

CENY

OPŁATY

CENA ZŁOTA (7 WYJAZD):

798 EURO/OS

CENA SREBRNA (3 WYJAZD):

818 EURO/OS

CENA PODSTAWOWA: 838 EURO/OS

SKIPASS VAL DI FIEMME-OBEREGGEN
- 6-dniowy
• ADULTS: 263 Euro/os
urodzony pomiędzy 30.11.1954 - 30.11.2003
• JUNIOR: 184 Euro/os
urodzony pomiędzy 01.12.2003 - 30.11.2011
Kaucja za kartę - 5 Euro/skipass

CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie -7 noclegów
• Wyżywienie HB
• Transport
• Program kursu

I rata – 800 zł/os w terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia rezerwacji
II rata – 800 zł/os do 31.10.2019
III rata/pozostała kwota do 17.01.2020

UWAGA
• Wymagane jest wcześniejszego przygotowanie kondycyjne
• Uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają
sprzęt narciarski
• Sprzęt narciarski obowiązkowo ustawiony i przygotowany przez serwis
• Dzieci i młodzież - kaski obowiązkowe
• Paszporty lub dowody osobiste - obowiązkowe
• Podczas przejazdu na miejsce oraz podczas powrotu
wyżywienie we własnym zakresie
• Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego obowiązkowa
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HAMAK SNOWBOARD CAMP
GRUPY WIEKOWE: SP, LO

DLACZEGO Z NAMI ?

• Szkolenia zakończone zawodami

• Hotel z basenem, bezpośrednio przy stoku

• Uczestnicy w porze lunchu muszą mieć pieniądze na
drobną przekąskę

• Szkolenie w cenie
• Szkolenie freestyle
• Zawody

SZKOLENIA SNOWBOARDOWE

• Video coaching

• Dzieci (SP 4-6): dla średniozaawansowanych i zaawansowanych; grupy max 10 osobowe

• Doświadczona kadra instruktorska i wychowawcza
• Opcja diety bezglutenowej

SZKOŁA SNOWBOARDOWA HAMAK-TUR

• Młodzież (SP 7-8 i LO): dla średniozaawansowanych
i zaawansowanych; zaawansowani - szkolenie FREESTYLE; grupy max 10 osobowe

• W ramach naszego programu zapewniamy 6 dni
szkolenia snowboardowego po 5 godzin dziennie z
przerwą na lunch nie wliczoną w szkolenie

PO DESCE

• Szkolenia prowadzone są przez instruktorów snowboardu wg wytycznych PZS

• Gry i zabawy integracyjne

• Zaawansowani - szkolenie FREESTYLE: podstawowe techniki i triki na flacie, szkolenie jazdy na boxach
i reilach, podstawy jazdy na skoczniach, poprawa
stylu jazdy, techniki jazdy w snowparku, nauka jazdy
w utrudnionych warunkach
• Video coaching

• Codzienne tematyczne animacje dla dzieci SP 4-6
• Dyskoteka
• Korzystanie z basenu

CENY
CENA ZŁOTA (7 WYJAZD):

CENA NIE ZAWIERA
698 EURO/OS

CENA SREBRNA (3 WYJAZD):

718 EURO/OS

CENA PODSTAWOWA: 738 EURO/OS

SKIPASS VAL DI FIEMME-OBEREGGEN
- 6-dniowy
• ADULTS: 263 Euro/os
urodzony pomiędzy 30.11.1954 - 30.11.2003
• JUNIOR: 184 Euro/os
urodzony pomiędzy 01.12.2003 - 30.11.2011
Kaucja za kartę - 5 Euro/skipass

CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie -7 noclegów
• Wyżywienie HB
• Transport
• Szkolenie snowboardowe
• Program PO DESCE
• Video coaching
• Zawody snowboardowe
• Ubezpieczenie
• Opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej i instruktorskiej
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

• Skipass(u)
• Napojów do obiadokolacji
• Taxy turystycznej od 14 roku życia w wysokości ok
2,60 euro/dzień/os płatnej bezpośrednio w hotelu
CENY W EURO - płatność w złotówkach. Ostateczna kwota ustalona po kursie w Pekao SA do dnia
17.01.2020 i zaokrąglona do pełnych złotych

OPŁATY
I rata – 800 zł/os w terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia rezerwacji
II rata – 800 zł/os do 31.10.2019
III rata/pozostała kwota do 17.01.2020

UWAGA
• Wymagane jest wcześniejszego przygotowanie kondycyjne
• Uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają
sprzęt snowboardowy
• Sprzęt snowboardowy obowiązkowo ustawiony i
przygotowany przez serwis
• Dzieci i młodzież - kaski obowiązkowe
• Paszporty lub dowody osobiste - obowiązkowe
• Podczas przejazdu na miejsce oraz podczas powrotu
wyżywienie we własnym zakresie
• Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego obowiązkowa

WŁOCHY – Ski Region Civetta
+ Dolomiti Superski
HOTEL
Hotel Nigritella*** (www.hotelnigritella.com) w Santa
Fosca, w słynnym kurorcie narciarskim Civetta. To magiczne miejsce, w którym będziesz cieszyć się regenerującym wypoczynkiem pełnym relaksu, emocji i zabawy w
prawdziwych Dolomitach. Hotel znajduje się w centrum
Santa Fosca w sąsiedztwie sklepów i restauracji. Odległość od wyciągów Ski Civetta wynosi 1 km (Pescul), do
najbliższego wyciągu Dolomiti Superski - Arabba 17 km.
Do dyspozycji gości restauracja, bar, narciarnia z suszarkami do butów, mini klub Nigrilandia (4-12 lat), duży
kryty plac zabaw dla dzieci w różnym wieku, bezprzewodowy dostęp do internetu w całym hotelu, zewnętrzny parking niestrzeżony (w zależności od dostępności),
garaż (za dodatkową opłatą – 4 Euro/doba ).

STREFA WELLNESS
Kryty ogrzewany basen z wanną z hydromasażem dla dorosłych i dzieci oraz dodatkowo płatne 9 Euro/godzinę
- sauna, łaźnia turecka, strefa relaksacyjna.

POKOJE
Aby zapewnić swoim gościom prawdziwy klimat wakacji w Dolomitach, pokoje w hotelu Nigritella (typ
Classic i Family) urządzone są w ciepłym górskim stylu,
z drewnianą podłogą lub dywanem, biurkiem i częścią
wypoczynkową ze stołem i krzesłami. Łazienki wyposażone są w wannę lub prysznic, suszarkę do włosów.
Ponadto każdy pokój posiada indywidualnie sterowany termostat do kontroli temperatury w pokoju i łazience, Wi-Fi, TV, mini-bar Większość z nich posiada
balkony z widokiem na malownicze Dolomity. Pokój
jednoosobowy dopłata 90 Euro.

WYŻYWIENIE
W restauracji hotelu 2 posiłki dziennie: śniadania w
formie bogatego bufetu zawsze z ciepłymi posiłkami
- do wyboru najlepsze pokrojone mięso i lokalne sery,
wspaniałe ciasta, owoce, dżem i wiele innych potraw
zapewniających całą energię lokalnych smaków, które będą głównymi składnikami wakacji w Nigritella.
Obiadokolacje - kuchnia koncentruje się na lokalnych
produktach najwyższej jakości i oferuje potrawy od
smacznej lokalnej tradycji Cadore po dania kuchni
krajowej i międzynarodowej, zawsze w towarzystwie
obfitego bufetu z warzywami i przystawkami. Ponadto do obiadokolacji dostępne są nielimitowane napoje
(wino domowe, woda, napoje bezalkoholowe). Pierwsze świadczenie - obiadokolacja w dniu przyjazdu,

08.02-15.02.2020

ostatnie świadczenie śniadanie w dniu wyjazdu. Dodatkowo kuchnia oferuje specjalne dania dla dzieci,
dania wegetariańskie, a także bezglutenowe. Drink
powitalny.

TRANSPORT
WŁASNY
• Zameldowanie w dniu 08.02.2020 od godziny 15.00
/ wykwaterowanie w dniu 15.02.2020 do godziny
11.00
• Transport przez Hamak-tur sprzętu narciarskiego/
snowboardowego - dodatkowo płatny 140 zł/komplet
• Transport przez Hamak-tur 1 bagażu głównego - dodatkowo płatny 140 zł
• Odległość z Warszawy do Santa Fosca: ok 1245 km
HAMAK-TUR
• Komfortowy autokar na trasie Warszawa-Santa
Fosca-Warszawa - dodatkowo płatny 150 Euro/os
• W cenie transport sprzętu narciarskiego i bagaży
• Ilość miejsc ograniczona
• Wyjazd wieczorem 07.02.2020 / powrót rano
16.02.2020

UBEZPIECZENIE
• W ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce - ERGO
Ubezpieczenia podróży (www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl)
• PAKIET SKI: KL- 10 000 Euro, NW 10 000 PLN, podstawowy Assistance , sprzęt narciarski 1000 Euro,
koszty ratownictwa 5000 Euro, OC 20 000 Euro –
wg umowy Hamak-tur z Europejskie
• PAKIET SKI rozszerzony - dodatkowo płatny 180
zł/os.: KL- 60 000 Euro, NW 40 000 PLN, ubezpieczenie bagażu 2000 PLN, rozszerzony Assistance ,
sprzęt narciarski 1000 Euro, koszty ratownictwa
5000 Euro, OC 100 000 Euro – wg umowy Hamak-tur z Europejskie
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy - dodatkowo płatne ok 2,85 % ceny imprezy; wykupienie
• ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu
wpłaty 1 raty.

INFORMACJE NARCIARSKIE

• Liczba wyciągów: 3 gondole, 10 krzesełek, 9 orczyków

• Ośrodek narciarski: Civetta

• W bliski sąsiedztwie ski region Dolomiti Superski –
Arabba/Marmolada i opcją Sella Ronda

• Wysokość: od 1000 do 2200 m n.p.m.
• Długość tras zjazdowych: 72 km; 28 km niebieskich,
36 czerwonych, 8 czarnych

WŁOCHY – Ski Region Civetta + Dolomiti Superski • 08.02-15.02.2020

HAMAK FAMILY CAMP
GRUPY WIEKOWE: SP, LO

SPORT, ZABAWA, INTEGRACJA

DLACZEGO Z NAMI ?

NARTY

• Hotel *** z dużym basenem oraz strefą Wellness

SZKOLENIE GRUPOWE

• Nielimitowane napoje do obiadokolacji

• Dzieci (4-6lat)-Hamak Przedszkole: dla początkujących i średniozaawansowanych; nauka jazdy przez
zabawę; grupy średnio 6 osobowe; 30 godzin - po 5
godzin dziennie; szkolenie w cenie

• Szkolenie dla dzieci w cenie
• Strefa animacji w hotelu
• Beztroskie wieczory dla rodziców
• Rodzinne zawody narciarskie
• Video coaching
• Fitness dla dorosłych
• Apres-ski

SZKOŁA NARCIARSKA i SNOWBOARDOWA HAMAK-TUR
• Szkolenia prowadzone są przez instruktorów narciarstwa i snowboardu wg wytycznych PZN i PZS
• Video coaching
• Szkolenia zakończone zawodami

• Dzieci (7-12lat): dla średniozaawansowanych i zaawansowanych; grupy średnio 8 osobowe; 30 godzin - po 5 godzin dziennie; szkolenie w cenie
• 13 + i Dorośli: szkolenie dla średniozaawansowanych i zaawansowanych; grupy średnio 8 osobowe;
15 godzin - po 2,5 godzin dziennie – szkolenie dodatkowo płatne 100 Euro/os

SNOWBOARD
• Dzieci (9-12lat): dla średniozaawansowanych i zaawansowanych; grupy średnio 8 osobowe; 30 godzin - po 5 godzin dziennie; szkolenie w cenie
• 13 + i Dorośli: szkolenie dla średniozaawansowanych i zaawansowanych; grupy średnio 8 osobowe;
15 godzin - po 2,5 godzin dziennie – szkolenie dodatkowo płatne 100 Euro/os

PO NARTACH – DZIECI

opieka realizowana po obiadokolacji do godziny 21.30

SKIPASS – 09.02 - 14.02.2020 (6 dni)

• Codzienne tematyczne animacje dla dzieci

CIVETTA

• Gry i zabawy integracyjne

CIVETTA +
DOLOMITI SUPERSKI
(4 dni Civetta + 2 dni
Dolomiti Superski

ADULTS

• Dyskoteki, kino, kinect

Urodzony pomiędzy

• Codzienne korzystanie z basenu

30.11.1954
30.11.2003

PO NARTACH - DOROŚLI

264 Euro/os.

285 Euro/os.

JUNIOR

• Wieczór integracyjny dla dorosłych

Urodzony pomiędzy

• Apres ski

01.12.2003
30.11.2011

• Fitness

185 Euro/os.

199 Euro/os.

CHILDREN*

HAMAKOWE ODZNAKI- dzieci i młodzież
Realizowane są dla chętnych. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć aby
posiąść odznakę narciarską lub snowboardową. Stopniowanie odznak (brązowa, srebrna, złota) motywuje
i zachęca uczestników do osiągania nowych celów, a
czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odznaki daje nie tylko satysfakcję, ale przede
wszystkim poczucie własnej wartości.
Kaucja za kartę - 5 Euro/skipass
*Dziecko Gratis gdy rodzic ma wykupiony 6-dniowy
skipass

DZIECKO DO 8 LAT

GRATIS

urodzone po
30.11.2011

GRATIS

SENIOR
urodzony przed
30.11.1954

238 Euro/os.

256 Euro/os.

Kaucja za kartę - 5 Euro/skipass
*Dziecko Gratis gdy rodzic ma wykupiony 6-dniowy skipass.

CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie -7 noclegów
• Wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje)
• Nielimitowane napoje do obiadokolacji (wino, woda, soki)

CENY
CENY w pokoju 2-osobowym (2 osoby pełnopłatne)
13+ (od 13 kat i starsi)

4-12 lat

BEZ SZKOLENIA

SZKOLENIE W CENIE

CENA ZŁOTA

598 Euro/os.

698 Euro/os.

CENA SREBRNA

618 Euro/os.

718 Euro/os.

CENA PODSTAWOWA

638 Euro/os.

738 Euro/os.

Cena złota: 7 wyjazd / cena srebrna: 3 wyjazd
Dopłata do pokoju jednoosobowego – 90 Euro/os.

• Szkolenie narciarskie lub snowboardowe - dzieci w
wieku 12-4 lata
• Opiekę nad dziećmi podczas lunchu - dzieci w wieku
12-4 lata
• Program PO NARTACH
• Video coaching
• Zawody narciarskie i snowboardowe
• Transfer autokarem Hamak-tur na stok
• Ubezpieczenie
• Opiekę pilota/kierownika oraz animatorów dla dzieci

CENY przy 2 osobach pełnopłatnych w pokoju
2-3 lata

4-12 lat

BEZ SZKOLENIA

SZKOLENIE W CENIE

CENA ZŁOTA

298 Euro/os.

598 Euro/os.

CENA SREBRNA

318 Euro/os.

618 Euro/os.

CENA PODSTAWOWA

338 Euro/os.

638 Euro/os.

Cena złota: 7 wyjazd / cena srebrna: 3 wyjazd

• Wstęp na basen
• Wstęp do Mini Klubu Nigrilandia - dzieci w wieku
12-4 lata
• Wstęp na duży kryty plac zabaw dla dzieci w różnym
wieku
• Dostęp do Internetu WI-FI w całym hotelu
• Zewnętrzny parking niestrzeżony (w zależności od
dostępności)
• Ogrzewany schowek na narty i buty
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

CENA NIE ZAWIERA

OPŁATY

• Skipass(u)

I rata – 800 zł/os w terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia rezerwacji

• Szkolenia grupowego 13+ i Dorośli - 100 Euro/os
• Transportu przez Hamak-tur sprzętu narciarskiego/
snowboardowego - 140 zł/komplet
• Transportu przez Hamak-tur 1 bagażu głównego 140 zł
• Transportu Hamak-tur – 150 Euro/os
• Lunchu (na stoku we własnym zakresie)
• Wejścia na saunę, łaźnię turecką, strefę relaksacyjną
i herbaciarnię – 9 Euro/godzina płatne bezpośrednio
w hotelu
• Garaż – 4 euro/doba płatne bezpośrednio w hotelu
• Taxy turystycznej od 13 roku życia w wysokości ok
3,00 euro/dzień/os płatnej bezpośrednio w hotelu
CENY W EURO - płatność w złotówkach. Ostateczna kwota ustalona po kursie w Pekao SA do dnia
17.01.2020 i zaokrąglona do pełnych złotych

II rata – 800 zł/os do 31.10.2019
III rata/pozostała kwota do 17.01.2020

UWAGA
• Wymagane jest wcześniejszego przygotowanie kondycyjne
• Uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają
sprzęt narciarski i snowboardowy
• Sprzęt narciarski/snowboardowy obowiązkowo
ustawiony i przygotowany przez serwis
• Dzieci i młodzież - kaski obowiązkowe
• Paszporty lub dowody osobiste - obowiązkowe
• Podczas przejazdu na miejsce autokarem oraz podczas powrotu wyżywienie we własnym zakresie
• Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego obowiązkowa

POLSKA – Tatry Ski
10.02-20.02.2020

INFORMACJE NARCIARSKIE - TATRYSKI
TATRYSKI to projekt powstały w 2011 roku, łączący
wspólnym karnetem 21 kolei krzesełkowych, 45 wyciągów orczykowych, talerzykowych i podajników taśmowych, 74 trasy o różnym stopniu trudności, o łącznej długości 57 km, w 12 stacjach narciarskich, w 9
miejscowościach, w 2 krajach.

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat góralski „Villa Austryjok” w Poroninie (www.
austryjok.pl). Pokoje 2,3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i Wi-Fi. Obiekt dysponuje własną
stołówką, świetlicą z parkietem, pracownią plastyczną,
ogrzewaną narciarnią, góralskim szałasem, w bliskim
sąsiedztwie hala sportowa, baseny termalne i aquapark. Stanowi doskonałą bazę wypadową do pobliskich Ski Regionów !

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie: śniadanie-bufet szwedzki zawsze z ciepłym daniem, obiad, kolacja-ciepły posiłek + mini bufet. Pierwsze świadczenie
obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie
śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę
powrotną. Kuchnia przygotowana jest do serwowania
indywidualnych diet-konieczny wcześniejszy kontakt z
Hamak-tur (diety + 18 zł/os/dzień).

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Poronin-Warszawa oraz podczas dowozów na stoki.Wyjazd
w godzinach rannych, powrót w godzinach popołudniowych.

UBEZPIECZENIE
• W ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce - ERGO
Ubezpieczenia podróży (www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl)

• Pakiet podstawowy: NNW - 5.000zł + Pakiet „SKI” a
w tym koszty ratownictwa 12 000 PLN, sprzęt narciarski 1500 PLN, OC 40 000 PLN – wg umowy Hamak-tur z Europejskie
• Pakiet rozszerzony-dodatkowo płatny 50 zł/os:
NNW - 10.000zł + Pakiet „SKI” a w tym koszty ratownictwa 12 000 PLN, sprzęt narciarski 1500 PLN,
OC 40 000 PLN – wg umowy Hamak-tur z Europejskie
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy - dodatkowo ok 2,85 % ceny imprezy; wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty
1 raty

HAMAKOWE ODZNAKI
Realizowane są dla chętnych. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć aby
posiąść odznakę narciarską lub snowboardową. Stopniowanie odznak (brązowa, srebrna, złota) motywuje
i zachęca uczestników do osiągania nowych celów, a
czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odznaki daje nie tylko satysfakcję, ale przede
wszystkim poczucie własnej wartości

GRUPY WIEKOWE
Oferta w Poroninie skierowana jest zarówna do dzieci jak i młodzieży. Mając na uwadze zróżnicowane
potrzeby i zainteresowania obozowiczów przy zakwaterowaniu wyróżniona zostanie część dziecięca i
młodzieżowa. W części przeznaczonej dla starszych
obowiązywać będzie późniejsza godzina ciszy nocnej i
inny charakter będą miały zajęcia wieczorne.

POLSKA – TatrySki • 10.02-20.02.2020

HAMAK SKI CAMP
GRUPY WIEKOWE: SP, LO

DLACZEGO Z NAMI ?
• Ski safari
• Szkolenie w cenie
• Video coaching
• Zawody narciarskie

• Do południa (codziennie 3 godziny) obowiązkowa
szkółka, po południu (2-3 godziny) uczestnicy doskonalą na stoku pod opieką instruktora poznane
wcześniej umiejętności lub korzystają z pozostałych
wymienionych w ofercie zajęć PO NARTACH

• Pakiet sport w cenie

SZKOLENIA NARCIARSKIE

• Doświadczona kadra instruktorska i wychowawcza

• Dzieci (SP 1-6): dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych; grupy 6-10 osobowe

• Wysoki, sprawdzony standard zakwaterowania, domowa kuchnia
• Opcja diety bezglutenowej

SZKOŁA NARCIARSKA HAMAK-TUR
• Szkolenia prowadzone są przez instruktorów narciarstwa wg wytycznych PZN (min. 26 godzin)
• Video coaching
• Szkolenia zakończone profesjonalnymi zawodami
• Uczestnicy podzieleni na poziomy zaawansowania
pod względem wieku i umiejętności

• Młodzież (SP 7-8 i LO): dla średniozaawansowanych
i zaawansowanych; grupy 6-10 osobowe

PO NARTACH
• Pakiet sport: 4 x hala sportowa + 1 x termy w Szaflarach + 1 x wizyta na snowtubing
• Hamak zimowe igrzyska sportowe
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami

CENY
CENA ZŁOTA (7 WYJAZD):

CENA NIE ZAWIERA
2340 ZŁ/OS

CENA SREBRNA (3 WYJAZD):

2440 ZŁ/OS

CENA PODSTAWOWA: 2540 ZŁ/OS

• Karnetów na wyciągi – ok. 450-800 zł (kwota uzależniona od zaawansowania oraz dodatkowej jazdy
popołudniami)

OPŁATY

CENA ZAWIERA

I rata – 800 zł/os w terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia rezerwacji

• Zakwaterowanie i wyżywienie

II rata – 800 zł/os do 31.10.2019

• Transport

III rata/pozostała kwota do 17.01.2020

• Szkolenie narciarskie (min. 26 godzin)
• Program PO NARTACH
• Video coaching
• Zawody narciarskie
• Ubezpieczenie
• Opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej i instruktorskiej

UWAGA
• Wymagane jest wcześniejszego przygotowanie kondycyjne
• Uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają
sprzęt narciarski
• Sprzęt narciarski obowiązkowo ustawiony i przygotowany przez serwis
• Kaski obowiązkowe

POLSKA – TatrySki • 10.02-20.02.2020

HAMAK SNOWBOARD CAMP
GRUPY WIEKOWE: od 4 KLASY SP i LO

DLACZEGO Z NAMI ?
• Ski safari
• Szkolenie w cenie
• Video coaching
• Zawody snowboardowe

• Do południa (codziennie 3 godziny) obowiązkowa
szkółka, po południu (2-3 godziny) uczestnicy doskonalą na stoku pod opieką instruktora poznane
wcześniej umiejętności lub korzystają z pozostałych
wymienionych w ofercie zajęć PO DESCE

• Pakiet sport w cenie

SZKOLENIA NARCIARSKIE

• Doświadczona kadra instruktorska i wychowawcza

• Dzieci (SP 4-6): dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych; grupy 6-10 osobowe

• Wysoki, sprawdzony standard zakwaterowania, domowa kuchnia
• Opcja diety bezglutenowej

SZKOŁA SNOWBOARDOWA HAMAK-TUR
• Szkolenia prowadzone są przez instruktorów snowboardu wg wytycznych PZS (min. 26 godzin)

• Młodzież (SP 7-8 i LO): dla średniozaawansowanych
i zaawansowanych; grupy 6-10 osobowe

PO DESCE
• Pakiet sport: 4 x hala sportowa + 1 x termy w Szaflarach + 1 x wizyta na snowtubing
• Hamak zimowe igrzyska sportowe

• Video coaching

• Ognisko z pieczeniem kiełbasek

• Szkolenia zakończone profesjonalnymi zawodami

• Dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami

• Uczestnicy podzieleni na poziomy zaawansowania
pod względem wieku i umiejętności

CENY
CENA ZŁOTA (7 WYJAZD):

CENA NIE ZAWIERA
2340 ZŁ/OS

CENA SREBRNA (3 WYJAZD):

2440 ZŁ/OS

CENA PODSTAWOWA: 2540 ZŁ/OS

• Karnetów na wyciągi – ok. 450-800 zł (kwota uzależniona od zaawansowania oraz dodatkowej jazdy
popołudniami)

OPŁATY

CENA ZAWIERA

I rata – 800 zł/os w terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia rezerwacji

• Zakwaterowanie i wyżywienie

II rata – 800 zł/os do 31.10.2019

• Transport

III rata/pozostała kwota do 17.01.2020

• Szkolenie snowboardowe (min. 26 godzin)
• Program PO DESCE
• Video coaching
• Zawody snowboardowe
• Ubezpieczenie
• Opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej i instruktorskiej

UWAGA
• Wymagane jest wcześniejszego przygotowanie kondycyjne
• Uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają
sprzęt snowboardowy
• Sprzęt snowboardowy obowiązkowo ustawiony i
przygotowany przez serwis
• Kaski obowiązkowe

POLSKA – Tatry • 10.02-20.02.2020

HAMAK ART
GRUPY WIEKOWE: od 4 KLASY SP i LO

Hamak Art to obóz dla tych, którzy mają prawdziwą
pasję twórczą. Dla tych, którzy wytrwają w zmaganiu
się z kreską, tworząc kształt i formę. Dla tych dla, których poszukiwanie koloru w obrazie jest emocją godną
odkrywcy. Wychowanie przez sztukę uczy odnajdywania piękna w rzeczach, które wydają się zwyczajne, bo
są wokół nas. Wytrwałości w walce z własnymi ograniczeniami w dążeniu do doskonałości. Pokonywaniu
bariery między okiem, sercem a ręką podczas studyjnych prac rysunkowych i malarskich. Radości z pracy
twórczej. Hamak Art to obóz dla młodych artystów.

PROGRAM HAMAK ART
Zajęcia prowadzi Magdalena Raczko absolwentka ASP
w Warszawie. W roku 2011 uzyskała wyróżnienie na
Międzynarodowym Konkursie Malarstwa i Grafiki w
Rzymie „Natale di Roma”, to autorka licznych wystaw
w kraju i zagranicą. W roku 2014 rozpoczęła dużą wystawą indywidualną pod patronatem Mazowieckiego
Centrum Kultury i Sztuki i Wojewody Mazowieckiego.
Obecnie prowadzi autorską pracownię nauki rysunku i
malarstwa oraz galerię sztuki.

• Nauka i poznanie całego procesu twórczego od koncepcji artystycznej przez szkic do skończonego dzieła
• Ćwiczenia malarskie z kompozycji
• Kontrast i walor w rysunku
• Studium martwej natury
• Studium portretu
• Praca malarska farbami akrylowymi na podobraziu
• Nauka interpretacji obrazu
• Nauka przedstawienia piękna w prostej formie literackiej
• Nauka obserwacji i analizy pejzażu
• Techniki: rysunek ołówkiem, węglem, tuszem, prace
malarskie w technice akwareli, gwaszu na papierze
(duży format) i akrylu na podobraziu malarskim
• Nauka i poznanie całego procesu twórczego od koncepcji artystycznej przez szkic do skończonego dzieła
• Szkice i obrazy będą powstawały w zaciszu pracowni
malarskiej

PO HAMAK ART

CENA ZAWIERA

• 1 x termy w Szaflarach

• Zakwaterowanie i wyżywienie

• 1 x wizyta na snowtubing

• Transport

• Hamak zimowe igrzyska sportowe

• Program HAMAK ART

• Ognisko z pieczeniem kiełbasek

• Wszystkie niezbędne materiały do HAMAK ART

• Dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami

• Program po HAMAK ART

CENY

• Ubezpieczenie

CENA ZŁOTA (7 WYJAZD):

2240 ZŁ/OS

CENA SREBRNA (3 WYJAZD):

• Opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej

2340 ZŁ/OS

CENA PODSTAWOWA: 2440 ZŁ/OS

OPŁATY
I rata – 800 zł/os w terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia rezerwacji
II rata – 800 zł/os do 31.10.2019
III rata/pozostała kwota do 17.01.2020

POLSKA – TatrySki • 10.02-20.02.2020

HAMAK ART-SKI CAMP
HAMAK ART-SNOWBOARD CAMP
GRUPY WIEKOWE: od 4 KLASY SP i LO

CENY
CENA ZŁOTA (7 WYJAZD):

CENA NIE ZAWIERA
2440 ZŁ/OS

CENA SREBRNA (3 WYJAZD):

2540 ZŁ/OS

CENA PODSTAWOWA: 2640 ZŁ/OS

CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie i wyżywienie
• Transport
• Program HAMAK ART
• Wszystkie niezbędne materiały do HAMAK ART
• Program po HAMAK ART
• Szkolenie narciarskie/ snowboardowe
(min. 26 godzin)
• Video coaching
• Ubezpieczenie
• Opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej

• Karnetów na wyciągi – ok. 400-500 zł (kwota uzależniona od zaawansowania)

OPŁATY
I rata – 800 zł/os w terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia rezerwacji
II rata – 800 zł/os do 31.10.2019
III rata/pozostała kwota do 17.01.2020

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ HAMAK-TUR
I. ZASADY OGÓLNE
1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (zwanym dalej
Uczestnikiem), a Markiem Wołokowyckim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Marek Wołkowycki Hamak-tur (zwanym dalej Organizatorem)
następuje poprzez potwierdzenie przyjęcia rezerwacji
dokonanej przez Uczestnika za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego na stronie www.hamak-tur.pl
przez Organizatora.
2. W trakcie dokonywania rezerwacji Uczestnik:
a) zostaje zapoznany z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych
przez Hamak-Tur;
b) zostaje zapoznany z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Podróży Krajowych i Zagranicznych ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium Oddział
w Polsce,
c) otrzymuje Standardowy Formularz informacyjny;
d) otrzymuje informację dotyczącą głównych właściwości rezerwowanej usługi turystycznej;
3. Dokumenty wymienione w pkt 1.2 a) - d) stanowią
integralną część umowy zawieranej z Uczestnikiem.
Integralną część umowy stanowi również regulamin
kolonii wypoczynkowej (obozu, zimowiska), udostępniany Klientowi przed zawarciem umowy na stronie
internetowej hamak-tur.pl w zakładce „Strefa Rodzica”
w części „Dokumenty do pobrania” oraz przesyłany
Klientowi pocztą elektroniczną po zawarciu umowy.
4. Kliknięcie przez Uczestnika ikony „Rezerwacja” jest
równoznaczne ze złożeniem oferty zakupu usług oferowanych przez Organizatora na warunkach podanych
w dokumentach, o których mowa w pkt. I.2 lit. a)-d)
OWU.
5. Organizator po otrzymaniu rezerwacji niezwłocznie za pośrednictwem wiadomości e-mail potwierdza
przyjęcie rezerwacji i przesyła potwierdzenie zawarcia
umowy o usługę turystyczną.
6. Brak potwierdzenia przyjęcia rezerwacji przez Organizatora jest równoznaczne z nie dojściem umowy
do skutku.
II. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Przy zgłoszeniu Uczestnik imprezy wpłaca na rzecz
Organizatora zaliczkę w wysokości i terminie ustalonym
przez Organizatora. Pozostała należność, o ile nie zawarto pisemnie innych postanowień lub o ile nie stanowi o tym inaczej system wpłat w katalogu lub na stronie
www.hamak-tur.pl winna być wpłacona nie później niż

30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Zgłoszenia przyjęte w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy wymagają wpłaty pełnej ceny.
2. Miejscem wpłaty jest rachunek bankowy Organizatora, jego siedziba lub oddział. Dane siedziby oraz
oddziałów Organizatora są zawarte na stronie internetowej hamak-tur.pl w zakładce „Kontakt”.
3. W przypadku nie dokonania w ustalonym terminie
przez uczestnika, na rzecz Organizatora, pełnej wpłaty z tytułu umowy, Organizator ma prawo rozwiązania
umowy w trybie natychmiastowym oraz obciążenia
uczestnika kosztami związanymi z rozwiązania umowy.
4. Obciążenie następuje na podstawie wyliczenia faktycznie poniesionych kosztów, których zestawienie
przekazane zostaje uczestnikowi wraz z informacją o
obciążeniu.
5. Organizator nie przedstawia szczegółowej kalkulacji imprezy, określa cenę imprezy skalkulowaną na 1
uczestnika.
III. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY
1. W razie wystąpienia po stronie Organizatora okoliczności zmuszających Organizatora, z przyczyn od niego
niezależnych, do zmiany głównych właściwości usług
turystycznych, poinformuje on niezwłocznie, przed
rozpoczęciem imprezy, Uczestnika o treści zmian.
Uczestnik, po uzyskaniu informacji od Organizatora,
obowiązany jest w terminie 3 dni od dnia doręczenia
informacji o zmianie Umowy, poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, odstępuje od zawartej Umowy za zwrotem wniesionych
przez niego opłat albo odstępuje od Umowy i przyjmuje zastępczą imprezę, jeśli jest oferowana.
2. Organizator zastrzega możliwość podwyższenia
ceny usługi w przypadku wzrostu ceny przewozów
pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa i innych źródeł zasilania, wysokości podatków lub
opłat od usług turystycznych objętych umową o udział
w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty,
które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji
imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych,
opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i
zejście na ląd w portach oraz na lotniskach, kursów
walut mających znaczenie dla imprezy turystycznej;
3. Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
turystycznej.
4. Obowiązek udokumentowania wzrostu kosztów o
których mowa w pkt 2 obciąża Organizatora.
5. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia przy użyciu trwałego nośnika Uczestnika
o proponowanym podwyższeniu ceny, przedstawiając
kalkulację podwyższenia ceny.

6. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora, jednakże nie później niż
w terminie 3 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Umowy , czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy
odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem
wszystkich wniesionych opłat.
7. W przypadku obniżenia opłat wskazanych w pkt 2,
po zawarciu Umowy a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Uczestnikowi przysługuje prawo do obniżenia ceny usługi o kwotę obniżki.
8. Jeżeli Uczestnik nie rozpoczął udziału w imprezie w
wyznaczonym terminie bez winy Organizatora, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia Uczestnikowi
przejazdu w celu umożliwienia wzięcia udziału w imprezie.
IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Organizatora o wszystkich wymaganiach specjalnych. Stanowią
one integralną część Umowy wyłącznie po zaakceptowaniu przez Organizatora.
2. Uczestnik imprezy zobowiązany jest dostarczyć do
Organizatora najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem
imprezy prawidłowo wypełniony druk „Karta kwalifikacyjna” (nie dotyczy imprez turystycznych dla dorosłych).
3. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego
winy lub przez niego wyrządzone oraz zobowiązuje się
do ich naprawienia. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników imprezy odpowiedzialność
materialną ponoszą ich ustawowi przedstawiciele.
4. Uczestnik, a w przypadku osób niepełnoletnich ustawowy przedstawiciel Uczestnika ponosi wszelkie koszty
wynikłe z powodu zatajenia informacji o stanie zdrowia
Uczestnika, które spowodowały konieczność poniesienia dodatkowych kosztów przez Organizatora.

8. W przypadku wydalenia Uczestnika z kolonii, obozu,
zimowiska ustawowy opiekun prawny Uczestnika ma
obowiązek odebrać go z kolonii, obozu, zimowiska w
ciągu 24 godzin na koszt własny bez możliwości zwrotu finansowego za niewykorzystane świadczenia.
9. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych
w trakcie imprezy turystycznej.
10. W przypadku, gdy jeden z rodziców niepełnoletniego Uczestnika ma ograniczoną lub odebraną władzę rodzicielską, wówczas rodzic zlecający imprezę
turystyczną jest zobowiązany poinformować o tym
Organizatora, a na jego żądanie, gdy istnieje ryzyko iż
drugi z rodziców będzie próbował wpływać na przebieg imprezy turystycznej – przedstawić kopię dowodu to potwierdzającego.
11. Jeżeli oboje przedstawiciele ustawowi Uczestnika
posiadają pełnię praw rodzicielskich lub brak jest dowodu na ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich któregokolwiek z rodziców, a występuje między
nimi sprzeczność stanowisk co do spraw związanych z
pobytem Uczestnika na imprezie lub odbiorem Uczestnika tej imprezy, z jakikolwiek przyczyny, Organizator
po wysłuchaniu obojga rodziców będzie kierował się dobrem niepełnoletniego Uczestnika przy podejmowaniu
decyzji co do przekazania Uczestnika przedstawicielowi
ustawowemu posiadającemu pełnię praw rodzicielskich
lub podjęcia innych decyzji go dotyczących.
12. Organizator może odstąpić od umowy, jeżeli któregokolwiek z oświadczeń Klienta dotyczących zdolności
Uczestnika do udziału w imprezie stanowiącej przedmiot umowy okazało się nieprawdziwe. Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie
14 dni od dnia powzięcia wiedzy o takiej okoliczności.
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celno-dewizowych, paszportowo-wizowych i
zwyczajów obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych oraz kraju docelowym. Organizator nie odpowiada i nie zwraca wpłaconej ceny imprezy, jeżeli
uczestnik w skutek decyzji organów kontroli granicznej począwszy od granicy polskiej, krajów tranzytowych, kraju docelowego nie dotrze do miejsca pobytu.

1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba, że niewykonanie lub nienależyte
wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

6. Uczestnika imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie regulaminu imprezy turystycznej (kolonii,
obozu, zimowiska-nie dotyczy imprez turystycznych
dla dorosłych) oraz regulaminu pobytu lub zakwaterowania w czasie imprezy turystycznej.

c) Siłą wyższą;

7. Nieprzestrzeganie przez Uczestnika regulaminu
oraz zatajenie informacji o jego stanie zdrowia może
spowodować zastosowanie przez kierownika kolonii,
obozu, zimowiska sankcji w postaci wydalenia z kolonii, obozu, zimowiska.

a) Działaniem lub zaniechaniem Uczestnika;
b) Działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, za które
Organizator nie ponosi odpowiedzialności;
2. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach opisanych w pkt. a) - c) , nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Uczestnikowi,
3. Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody na
osobie Uczestnika małoletniego powstałe w czasie pozostawania przez Uczestnika małoletniego pod opieką
kadry Organizatora.

4. Rodzice/Opiekunowie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo Uczestnika małoletniego, jak również za wszelkie szkody wyrządzone
Uczestnikowi małoletniemu oraz szkody wyrządzone
przez Uczestnika niepełnoletniego osobom trzecim
podczas trwania imprezy organizowanej przez Organizatora:
a) po przyprowadzeniu Uczestnika małoletniego – do
momentu przejęcia nad nim opieki przez kadrę Organizatora,
b) przy odbieraniu Uczestnika małoletniego – po przekazaniu przez kadrę Organizatora opieki nad Uczestnikiem małoletnim Rodzicom/Opiekunom lub osobom
upoważnionym przez Rodziców/Opiekunów do przejęcia opieki,
5. Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji.
6. Pomoc, o której mowa w ust. 2 i 5, polega w szczególności na udzieleniu:
a) odpowiednich informacji dotyczących świadczeń
zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej;
b) podróżnemu pomocy w skorzystaniu ze środków
porozumiewania się na odległość, w tym ze środków
komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze
świadczeń zastępczych,
7. Organizator turystyki może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w pkt 6, jeżeli
trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej
podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa.
Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych
kosztów poniesionych przez organizatora turystyki.
VI. UBEZPIECZENIE.
1. Organizator gwarantuje uczestnikom ubezpieczenie
od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w zakresie
imprez zagranicznych także kosztów leczenia za granicą, na warunkach i zasadach obowiązujących u ubezpieczyciela.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje bagaży i rzeczy osobistych Uczestników oraz zakup antybiotyków i leków
specjalistycznych.
3. Przed zawarciem umowy Organizator umożliwia
Uczestnikom zapoznanie się z ogólnymi warunkami
ubezpieczenia, a Uczestnik wyraża zgodę na finasowanie kosztu składki ubezpieczeniowej.
4. Zawierając umowę uczestnik deklaruje, iż jego stan
zdrowia umożliwia udział imprezie turystycznej.
5. W zakresie zawartej umowy ubezpieczenia administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu
RODO jest ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w
Monachium Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102,

80-748 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000214412, NIP 2040000303, Regon 193072350,
kapitał zakładowy 52 000 000 EUR.
6. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Ubezpieczyciela, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych
ubezpieczyciela pod adresem e-mail: iod@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl.
7. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez
Ubezpieczyciela w następujących celach: (i) wykonania umowy ubezpieczenia, (ii) wykonania czynności
ubezpieczeniowych związanych z ewentualną likwidacją szkody, (iii) rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji i
odwołań; (iv) wypełnienie obowiązków wynikających
z ustaw powszechnie obowiązujących; (v) realizacji
prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (dochodzenie i obrona przed roszczeniami, przeciwdziałanie przestępstwom ubezpieczeniowym); (vi)
w celach statystycznych.
8. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Ubezpieczyciela to: (i) zgoda - na uzyskanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie
stanu zdrowia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, wykorzystanie
adresu e-mail do korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. a.
RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO); (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy
ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); (iii) prawnie
uzasadnione interesy administratora danych, tj. dochodzenie roszczeń, przeciwdziałanie przestępstwom
ubezpieczeniowym, cele statystyczne (art. 6 ust. 1 lit.
f. RODO); (iv) wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych, np. przetwarzanie na podstawie
przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO).
9. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane: (i) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Ubezpieczyciela (m.in. dostawcom usług IT,
doradcom); (ii) podmiotom wykonującym działalność
leczniczą; (iii) do podmiotów powiązanych w celu przeprowadzenia weryfikacji w związku z zapewnieniem
stosowania przepisów o sankcjach finansowych; (iv)
innym administratorom w przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub istnienia
obowiązku ustawowego.
10. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów powiązanych w celu i w zakresie zapewnienia
wsparcia Uczestnikowi za granicą zgodnie z warunkami ubezpieczenia (przeprowadzającym postępowanie
likwidacyjne roszczeń, organizującym lub wykonującym czynności związane z postępowaniem likwidacyjnym roszczeń). Może to się wiązać z przekazywaniem
danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w zależności od miejsca udzielania wsparcia). W

takim wypadku Państwa dane osobowe są chronione
za pomocą standardowych klauzul ochrony danych
przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską, lub innego środka, które zgodnie z RODO stanowi
odpowiednie zabezpieczenie w przypadku transferu
danych do krajów trzecich (np. Program Privacy Shield
– Tarcza Prywatności w USA). Osoba, której dane dotyczą, może żądać wydania kopii przekazanych danych
oraz wskazania miejsca ich udostępnienia. W tej sprawie należy się skontaktować z administratorem danych osobowych lub z inspektorem ochrony danych
11. Dane Uczestnika związane z przetwarzaniem danych osobowych: (i) prawo dostępu do swoich danych
osobowych; (ii) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych; (iii) prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych; (iv) prawo
do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania
od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania
ich do innego administratora; (v) prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych; (vi) prawo do wycofania zgody,
bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem.
12. W celu skorzystania z powyższych praw (z wyjątkiem skargi) należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.
13. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu
przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia lub
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych
(rachunków, faktur) dotyczących umowy. W celach
statystycznych, dane osobowe mogą być przetwarzane w okresie wskazanym w przepisach o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
14. Podanie danych osobowych jest konieczne do
przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego- wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie
będzie to możliwe.
15. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez
administratora w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
16. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora prosimy o kontakt z biurem Hamak-tur.
VII. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ Z UMOWY NA
INNĄ OSOBĘ.
1. Uczestnik może bez zgody Organizatora przenieść
na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o

udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z
tej umowy obowiązki.
2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o
których mowa w ust. 1, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie
złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej uważa się w każdym przypadku za
złożone w rozsądnym terminie.
3. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt 7.1., będzie wiązać się dla
Organizatora z dodatkowymi kosztami, żądając ich
zapłaty ma on obowiązek wykazać je Uczestnikowi.
Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać
rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora turystyki na skutek przeniesienia umowy o udział
w imprezie turystycznej.
5. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej
oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku
zmiany Uczestnika uczestniczącego w imprezie turystycznej Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
VIII. REZYGNACJA Z IMPREZY.
1. Uczestnik może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.
2. Rezygnacja z udziału w imprezie (odstąpienie od
umowy) może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego
oświadczenia złożonego bezpośrednio u Organizatora,
za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą listu
poleconego.
3. Organizator informuje, iż Klient ma możliwość wykupienia opcjonalnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji oferowanego przez ERGO Reiseversicherung
AG z siedzibą w Monachium Oddział w Polsce, gdzie
dodatkowa opłata wynosi 2,85% ceny imprezy turystycznej. Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1 raty.
4. W przypadku imprez z dojazdem autokarem, przy
małej ilości uczestników, Organizator zastrzega sobie
możliwość zmiany środka transportu z autokaru na bus
(klimatyzacja, dvd, uchylne siedzenia). Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za spóźnienia autokarów i
transferów spowodowane czynnikami niezależnymi
od biura (warunki atmosferyczne, przejścia graniczne,
strajki itp.). Połączenia na trasach krajowych będą realizowane przy minimum 8 Uczestnikach.
5. W razie rezygnacji przez Uczestnika z imprezy, Organizator ma prawo pobrania kwoty odpowiadającej
wysokości kosztów faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż:

a) do 90 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 30% ceny,

niezgodności usług z zawartą Umową.

b) do 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 60% ceny,

4. Organizator, który w czasie trwania danej imprezy
nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez
obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia
zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w
Umowie powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia
podróży nie został zapewniony.

c) do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 90% ceny
d) do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 90% ceny
e) do 10 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 95 % ceny.
chyba, że Organizator sprzeda miejsce Uczestnika na
rzecz innej osoby.
1.
W przypadku imprez lotniczych koszt
zakupu biletu lotniczego jest bezzwrotny i nie podlega
zwrotowi.
6. W przypadku imprez autokarowych lub z dojazdem
własnym powyższe koszty naliczane są od całkowitej
kwoty rezerwacji. W przypadku imprez lotniczych powyższe koszty naliczane są od całkowitej kwoty rezerwacji, pomniejszonej o koszt biletu lotniczego. W/w
koszty dotyczą również Uczestników, którzy z przyczyn niezależnych od Organizatora nie otrzymali wizy
na wykupioną imprezę.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania (rozwiązania umowy) imprezy w przypadku gdy:
a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż 70% sprzedanych
miejsc lub inna minimalna liczba osób podana w Umowie, a Organizator poinformował uczestników imprezy
o rozwiązaniu umowy w terminie:
- 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej
trwającej ponad 6dni, - 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
- 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej
trwającej krócej niż 2 dni
b) Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności
i powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
8. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio w
przypadku konieczności przesunięcia terminu imprezy.
9. Zwrot kosztów dokonywany jest przez Organizatora, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia
o rezygnacji lub rozwiązania Umowy.
IX. REKLAMACJE. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW.
1. Reklamacje w sprawie świadczeń winny być składane na piśmie. Reklamacje należy wysyłać na adres: Hamak-Tur ul. Wrzeciono 6 lok 147, 01-961 Warszawa
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za wykonanie
usług turystycznych objętych Umową.
3. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora lub jego przedstawiciela o

5. Uczestnik może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w Umowie, lub
jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.
6. Jeżeli impreza obejmuje transport Uczestników, Organizator zapewnia powrót Uczestnika równoważnym
środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania
Uczestnika dodatkowymi kosztami.
7. Pilot, kierownik oraz rezydent nie są upoważnieni
do uznawania roszczeń.
8. W razie wyrządzenia przez Uczestnika imprezy szkody w mieniu lub na osobie, Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną za wyrządzoną szkodę.
W razie naprawienia przez Organizatora szkody wyrządzonej przez Uczestnika imprezy, Organizator ma
uprawnienie do żądania zwrotu wartości naprawionej
szkody oraz zadośćuczynienia za utratę marki.
9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.
10. Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń, w
tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
11. Organizator informuje, że podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
któremu podlega jest Inspekcja Handlowa - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
(ul. Warszawa, ul. Sienkiewicza 3, II piętro pok. 215,
00-015 Warszawa, adres poczty elektronicznej: ih_
warszawa@wiih.org.pl). Informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą platformy utworzonej przez Komisję Europejską
znajdują się pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.
cfm?event=main.home2.show&lng=PL.
Uczestnik jest uprawniony do złożenia skarg i za pomocą wskazanej powyżej platformy, w przypadku zawarcia Umowy z wykorzystaniem strony internetowej
Organizatora (online).
12. Uczestnik może również uzyskać pomoc w sprawie
swoich uprawnień oraz w zakresie sporu między nim,
a Organizatorem zwracając się do powiatowego (miej-

skiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów lub korzystając z informacji dostępnych
na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
X. GWARANCJA.
1. Organizator oświadcza, że posiada zabezpieczenie
finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działające przez Oddział w Polsce na
wypadek niewypłacalności.
2. Organizator oświadcza, że odprowadza składki na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
3. Uczestnicy w odpowiednich przypadkach zgłaszają
się do podmiotu udzielającego zabezpieczeń finansowych o których mowa w pkt 1 lub do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, 03-719 Warszawa,
ul. Jagiellońska 26 email: dkpit@mazovia.pl, numerem
telefonu).
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Administratorem podawanych przez Uczestnika
danych osobowych jest MAREK WOŁKOWYCKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAREK
WOŁKOWYCKI HAMAK-TUR z siedzibą przy ul. Wrzeciono 6, lok. 147 01-961 Warszawa posługującym się
numerem NIP 5431381587, REGON 050849699.
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail – biuro@hamak-tur.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
4. Podane dane osobowe Uczestników przetwarzane
są w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub jej przedstawiciela
ustawowego, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) RODO;
b) wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na
Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
c) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych
umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d) marketingu bezpośredniego własnych produktów i
usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
e) marketingowym, o ile Osoba zgłaszająca wyraziła na

to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
f) w celu monitorowania jakości świadczonych usług,
w ramach prowadzonych ankiet, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO.
5. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich
przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:
a) przez czas trwania umowy,
b) przez czas wykonywania obowiązków prawnych
oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie
c) przez czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
d) do momentu wycofania zgody.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
lub realizacji umowy.
7. Podane dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak przewoźnicy,
obiekty noclegowe, towarzystwa ubezpieczeniowe
wyłączenie w celu realizacji umowy lub wypełnienia
obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
9. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
11. Organizator zastrzega, że zgodnie z art. 81 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z dnia 06 czerwca
2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika jeżeli
będzie on stanowił jedynie szczegół całości takiej jak
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza itp. Takie rozpowszechnianie jest dozwolone w przypadku
braku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku
Uczestnika imprezy, jak również w razie jej cofnięcia.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Siedzibę Sądu do rozpoznania sporów pomiędzy organizatorem, a uczestnikiem ustala się na podstawie
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o
imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jak również pozostałe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

tel.: 22 398 18 06, 22 398 88 06
fax: 22 398 88 42
kom.: 601 816 058
e-mail: biuro@hamak-tur.pl

Feryjny Telefon Alarmowy
kom.: +48 665 856 665
www.hamak-tur.pl

