
Regulamin OBOZOWYCH PROMOCJI i ZNIŻEK 
 

I. Postanowienia ogóle 
1. Przystępując do promocji i zniżek Klient akceptuje treść Regulaminu Promocji i zniżek. 
2. Czas trwania promocji i zniżek:  

 
a. PROMOCJE:  

  ZIMOWA – 01.01.2023 – 12.02.2023 – 200 zł zniżki 
WIOSENNA – 20.02.2023 – 02.04.2023 – 150 zł zniżki 
LETNIA – 10.04.2023 – 21.05.2023 - 100 zł zniżki 
ZIMOWA, WIOSENNA, LETNIA – Łącza się ze zniżkami STAŁY KLIENT, RODZEŃSTWO 
lub PRZYJACIEL 
 

b. ZNIŻKI: 
„STAŁY KLIENT” 

• Osoby, które już wcześniej bawiły się z nami na obozach w latach: 2020, 2021 i 2022. 
Przy rezerwacji i wpłacie zaliczki 

01.01.2023 - 28.02.2023 - 200 zł zniżki; 
01.03.2023 - 30.04.2023 - 150 zł zniżki; 
01.05.2023 - 31.08.2023 - 100 zł zniżki. 
• Łączy się z promocjami: „3 Pory Roku” oraz zniżkami „Rodzeństwo” lub 

„Przyjacielem      
                                     
„RODZEŃSTWO” 

• Dla Rodzeństwa, które wyjeżdża na nasze obozy (mogą być różne terminy, miejsca 
i programy obozowe) tego samego lata. Przy rezerwacji i wpłacie zaliczki: 
01.01.2023 - 28.02.2023 - 150 zł zniżki; 
01.03.2023 - 30.04.2023 - 100 zł zniżki; 
01.05.2023 - 31.08.2023 - 50 zł zniżki. 
• Łączy się z promocjami: „3 Pory Roku” oraz zniżkami „Stały Klient”. 
 
„PRZYJACIELE” 
• Dla Przyjaciół, którzy wyjeżdżają na ten sam program obozowy, w tym samym 
terminie, w tej samej miejscowości. Przy rezerwacji (w tym samym dniu) i wpłacie 
zaliczki: 
4 osoby i więcej - 150 zł/os. zniżki; 
3 osoby - 100 zł/os. zniżki; 
2 osoby - 50 zł/os. zniżki. 

• Łączy się z promocjami: „3 Pory Roku” oraz zniżkami „Stały Klient”.  
 
3. Warunkiem skorzystania z promocji i zniżek jest założenie rezerwacji w okresie 

trwania promocji i zniżek oraz wpłata zaliczki w określonym w umowie terminie. 
4. Liczba miejsc przeznaczonych do sprzedaży promocyjnej i zniżkowej jest 

ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Promocja dotyczy wyłącznie rezerwacji 
indywidualnych, w przypadku rezerwacji grupowych powyżej 9 osób zarówno warunki 
i jaki cena ustalane są odrębnie. 
 

II. Promocje i zniżki Lato 2023 
1. Promocje i zniżki obowiązują na całą ofertę obozów udostępnioną do sprzedaży w 

okresie promocji i zniżek przez Wonderlands. 
2. Promocje podane są każdorazowo przy ofercie. 
3. Zniżki i promocje łączą się zgodnie z informacją umieszczoną na stronie 

https://aktywne-obozy.pl/promocje/ . 
 

III. Postanowienia końcowe 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji stosuje się zapisy 

Ogólnych Warunków Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez 
Wonderlands. 

2. Reklamacje i uwagi dotyczące niniejszych promocji można składać w formie pisemnej 
lub poprzez maila na adres sprzedawcy wskazany w umowie lub na adres 
Organizatora wskazany na stronie www.aktywne-obozy.pl 

3. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie do 30 dni od daty założenia rezerwacji. 

https://aktywne-obozy.pl/promocje/
http://www.aktywne-obozy.pl/

