Ważne informacje dodatkowe dotyczące kolonii i obozów Lato 2016:
zobacz wszystkie obozy i kolonie, których dotyczą powyższe warunki
(poza obozami językowymi w Berlinie, na Malcie i w Londynie)

Promocje 2017
Za wczesną rezerwację
Ilość miejsc w każdej promocji jest limitowana, co oznacza, że może zostać wyczerpana przed
upływem promocji. W takim przypadku obowiązują warunki kolejnego etapu promocji.

1. Do 30.12.2016 - 300 zł zniżki
DODATKOWO:
•

GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY - (W przypadku pojawienia się niższej ceny na
dokładnie tę samą ofertę w tym samym terminie - zwracamy różnicę! Dotyczy również
ofert "last Minute")

•

Zmiany gratis ! Do 30 dni przed datą wyjazdu można wielokrotnie zmieniać swój wybór z
zachowaniem prawa do promocji.

•

Ubezpieczenie AXA od kosztów rezygnacji - gratis ! (Od 31.12 ubezpieczenie to kosztuje
3% wartości imprezy)

•

Gwarancja niezmienności ceny - gratis !

•

największy wybór ofert

2. Do 31.01.2017 - 200 zł zniżki
DODATKOWO:
•

Gwarancja niezmienności ceny - gratis !

•

Dwie zmiany gratis - do 30 dni przed datą wyjazdu można dwa razy zmieniać swój wybór z
zachowaniem prawa do promocji.
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3. Do 31.03.2017 - 100 zł zniżki
DODATKOWO:
•

jedna zmiana gratis - do 30 dni przed datą wyjazdu można jeden raz zmienić swój wybór z
zachowaniem prawa do promocji.
Promocje za wczesną rezerwację łączą się z promocjami SKOR, Rodzeństwo i Przyjaciele

2/ Rabat RODZEŃSTWO - 50 zł zniżki dla każdego z rodzeństwa
•

Każde z rodzeństwa jadące z nami na dowolne obozy czy kolonie otrzymuje dodatkowo 50
zł rabatu ! - niezależnie od terminu czy miejsca wyjazdu.

•

Promocja nie dotyczy kuzynostwa tj. rodzeństwa ciotecznego. Promocja łączy się z
Promocją ZA WCZESNĄ REZERWACJĘ i SKOT! Promocji tej nie można jedynie łączyć z
innymi promocjami w tym z ofertami „last minute” i "przyjaciele".

3/ PRZYJACIELE do - 100 zł dla każdego w grupie
•

- 50 zł dla każdego z przyjaciół :-) MINIMUM 4 osoby

•

- 80 zł dla każdego z przyjaciół :-) MINIMUM 6 osób

•

- 100 zł dla każdego z przyjaciół :-) MINIMUM 8 osoób

Wszyscy przyjaciele ( 4,6 lub 8 osób) muszą zapisać sie jednego dnia na ten sam wyjazd i przy
dokonywaniu rezerwacji należy wpisać nazwiska przyjaciół. Promocja łączy sie z promocję BE
FIRST i SKOT. Promocji tej nie można łączyć z innymi promocjami w tym z promocją
RODZEŃSTWO
PROMOCJA OBOWIĄZUJE TYLKO DO 31.05.2017 I Nie dotyczy obozów i kursów językowych w
Londynie i na Malcie

4/ S K O T - S t a ł y K l i e n t
•

SKOT mały – rabat 50 zł za drugi wyjazd z OK TOURS

•

SKOT duży – rabat 100 zł za trzeci i kolejny wyjazd z OK TOURS
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•

Super SKOT – 150 zł za czwarty i kolejny wyjazd z OK TOURS

SKOT łączy się z Promocją ZA WCZESNĄ REZERWACJĘ, RODZEŃSTWO i PRZYJACIELE! Nie
można go łączyć z innymi promocjami w tym z ofertami „last minute”. WAŻNE ! Promocja nie
dotyczy obozów i kursów językowych w Londynie i Berlinie

Kontakt całą dobę
•

- tel. 56 652 12 58

Jest to telefon interwencyjny w ważnych sprawach, czynny w sezonie. Pod tym numerem nie
udzielamy informacji na temat oferty Udostępniamy Państwu również telefony do wszystkich
naszych kierowników kolonii/obozów zarówno w Polsce jak i zagranicą

BAGAŻ
Kochani - niestety bagażniki autokarów nie są z gumy! Do autokaru można wziąć: 1 bagaż
zasadniczy + bagaż podręczny na pokład. Bagaż zasadniczy nie może przekraczać wagi 20 kg,
podejrzanie duże bagaże będą mierzone i ważone przed autokarem i w skrajnych przypadkach
będziemy zmuszeni odmówić zabrania danego bagażu, wówczas konieczne będzie przepakowanie i
dostarczenie go na trasie. Prosimy o nie zabieranie twardych walizek samolotowych!
Na obozach językowych w Londynie limit bagażu wynosi 15 kg !!

GRUPY wiekowe
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów w tym sezonie przygotowaliśmy oferty dla
zróżnicowanych grup wiekowych np.: 8-11 lat; 11-14 lat; 14-18 lat; 18-22 lat. Wiek na wszystkich
grupach rozpatrujemy rocznikowo. ( wyjątek stanowią obozy 18+ przeznaczone wyłacznie dla osób
które mają ukończone 18 lat w dniu wyjazdu.
Przedział wiekowy 7-10 lat
•

na kolonie w tej grupie kwalifikują się dzieci, które mają rocznikowo 7 lat, niekoniecznie
ukończone, ale musza być po pierwszej klasie.
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W grupach 16-18 lat
•

przyjmujemy cały rocznik 1999. Również te osoby, które do wakacji skończyły już 18 lat.

•

Wszystkich uczestników w grupach młodzieżowych 16-18 lat obowiązują te same zasady.

Dla grup pełnoletnich 18+
•

Obozy te skierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich w przedziale wiekowym 18-24 lata.

•

Warunkiem uczestnictwa jest ukończone 18 lat w momencie wyjazdu.

•

Nie ma niestety opcji uczestnictwa w obozach " 18+ " osób poniżej 18 roku życia .

•

Żadne deklaracje ani zaświadczenia nie wchodzą w grę :-( .

Ubezpieczenia
UBEZPIECZENIE KL i NNW - zawarte w cenie
- POLISA AXA nr 112291
•
•

Na obozach zagranicznych polisa obejmuje: KL do kwoty 10 000 €/os. NNW do kwoty 2
000 €/os. Bagaż – do kwoty 200 €
Na koloniach i obozach krajowych polisa obejmuje ubezpieczenie NNW do kwoty 10 000
zł/os.

!!! Istnieje możliwość zwiększenie sum gwarancyjnych na wyjazdach zagranicznych - dopłata 50 zł
•
•
•

KL do kwoty 30 000 €/os.
NNW do kwoty 4 000 €/os.
Bagaż do kwoty 400 €

Zalecamy dodatkowe ubezpieczenia
•

Od Kosztów Rezygnacji z przyczyn medycznych - dobrowolne dodatkowe ubezpieczenie,
koszt 3% całkowitej ceny imprezy; gwarantuje zwrot 100 % wpłaconych środków przy
spełnieniu Warunków ubezpieczenia - możliwość zakupu tylko w momencie rezerwacji

•

DODATKOWE UBEZPIECZENIE PRZY CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH - AXA
- koszt 80 zł
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•

DODATKOWE UBEZPIECZENIE PRZY SPORTACH AMATORSKICH - AXA
Niezbędne w przypadku korzystania z wycieczek fakultatywnych na obozach zagranicznych
mających w programie np: narty wodne, wake, skutery wodne czy tor kartingowy.
Koszt 20 zł

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY
•

Rezerwacji nie obejmują ewentualne podwyżki związane ze wzrostem cen paliw lub kursu
walut.

•

Koszt 40 zł
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