
REGULAMIN PROMOCJI URODZINOWE FIRST MINUTE

1. Organizatorem promocji URODZINOWE FIRST MINUTE jest Biuro Usług Turystycznych BUT
Sp. Z o.o Sp.k z siedzibą w Warszawie, ul. Tarczyńska 5/9, 02-025 Warszawa.

2. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla uczestników w siedzibie organizatora, w biurach
agencyjnych oraz na stronie internetowej.

3. Promocja trwa od 20.11.2018 do 07.01.2019.

4. Promocja dzieli się na okresy obowiązywania, w których udzielana jest bonifikata cenowa, niższa
kwota zaliczki niż ta przewidziana w warunkach uczestnictwa oraz usługi dodatkowe za 0 PLN:

4A. 20-23.11.2018 - 20% zniżki, standardowa zaliczka

-gratis:  Gwarancja  Zmiany  Rezerwacji,  Gwarancja  Najniższej  Ceny,  Gwarancja  Stałej  Ceny,
Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji AXA

4B. 24.11-29.11.2018 -18% zniżki, standardowa zaliczka

-gratis: Gwarancja Zmiany Rezerwacji, Gwarancja Najniższej Ceny, Gwarancja Stałej Ceny, 
Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji AXA

4C. 30.11-10.12.2018 -15% zniżki
zaliczka 100 PLN - dopłata do 40% ceny imprezy do 7.01.2019

-gratis: Gwarancja Zmiany Rezerwacji, Gwarancja Stałej Ceny, Ubezpieczenie od Kosztów 
Rezygnacji AXA

4D. 11.12-7.01.2019 -10% zniżki
zaliczka 100 PLN dopłata do 40% ceny imprezy do 7.02.2019

-gratis: Gwarancja Zmiany Rezerwacji, Gwarancja Stałej Ceny, Ubezpieczenie od Kosztów 
Rezygnacji AXA

5. Zasady udzielania gwarancji stałej ceny:
Gwarancja  ta  oznacza,  że  cena  zarezerwowanej  imprezy  turystycznej  w  okresie  Promocji  nie
ulegnie zmianie do dnia wyjazdu zgodnie z pkt 6.1 ogólnych warunków uczestnictwa. Dotyczy to
sytuacji, gdyby wzrósł kurs walut, koszty transportu lub opłaty lotniskowe – cena zarezerwowanych
imprez  turystycznych  zostaje  bez  zmian.  Gwarancja  niezmienności  ceny  nie  dotyczy  sytuacji
wprowadzania zmian w rezerwacji na żądanie klienta, skutkiem których pierwotna cena na umowie
o świadczenie usług turystycznych może ulec zmianie.

6. Zasady udzielania gwarancji najniższej ceny:
W  przypadku  gdy  w  okresie  od  dnia  zakupu  imprezy  turystycznej  do  dnia  wyjazdu   cena
oferowanej przez Organizatora imprezy turystycznej identycznej pod względem terminu wyjazdu,
miejsca wyjazdu lub wylotu, hotelu, formy wyżywienia, programu będzie niższa niż cena po której
klient kupił imprezę w trakcie trwania promocji Poczuj Smak Wakacji organizator zwróci klientowi
różnicę. Zgłoszenia dotyczące tej Gwarancji można dokonywać kontaktując się z biurem podróży w
którym  dokonano  zakupu  lub  bezpośrednio  u  organizatora.  Zwrot  różnicy  zostanie  dokonany
poprzez  pomniejszenie  należności  klienta  w  stosunku  do  Organizatora.  W sytuacji  jeśli  klient



wpłacił  już  całość organizator  zwróci  różnicę  na konto lub za pośrednictwem biura,  w którym
dokonywana była rezerwacja.

7. Zasady udzielania gwarancji zmiany rezerwacji:
Jeżeli nie jesteś pewien czy zarezerwujesz dobre miejsce i termin wyjazdu to Gwarancja Zmiany
Rezerwacji  jest stworzona właśnie dla Ciebie. Dzięki  niej do 10 dni przed rozpoczęciem obozu
możesz  zmienić  wszystko!  Datę  obozu  a  nawet  miejsce  wyjazdu.  Sam o  tym  decydujesz  bez
żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli  rezerwując wyjazd korzystałeś  ze zniżki,  zachowujesz  ją
przy każdej zmianie. Przy wymianie na droższy wyjazd/termin dopłacasz tylko różnicę wynikająca
z  wyliczenia  ceny.  Natomiast  jeżeli  wyjazd/termin  jest  tańszy,  zwracamy różnicę.  Zmiana  jest
możliwa jeśli na wybrany termin i wyjazd są wolne miejsca.

8. Zasady udzielania ubezpieczenia - Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji AXA:
Jest to dodatkowe ubezpieczenie, gwarantujące zwrot kosztów rezygnacji w przypadku rezygnacji
lub  przerwania  uczestnictwa  w  imprezie  turystycznej  z  przyczyn  losowych  niezależnych  od
Uczestnika.  Pełne  zasady  paragraf  27  str.  9  Ogólnych  Warunków  Ubezpieczenia  Podróży
Kontynenty.

9. Brak dopłaty do 40% ceny imprezy w określonym w regulaminie terminie jest równoznaczne z
odstąpieniem od umowy i rezygnacją zgodnie z warunkami uczestnictwa paragraf 12 punkt 3.

10. Promocja Urodzinowe First Minute obowiązuje na imprezy organizowane przez Biuro Usług
Turystycznych BUT sp .  z  o.o sp.  k  i  nie łączy się  z  innymi promocjami  biura.  Promocja nie
dotyczy imprez z Marią Krasowską.


