Regulamin promocji „ATAS SECOND MINUTE 2022”
§ I. ORGANIZATOR PROMOCJI
1. Promocja „ATAS SECOND MINUTE 2022”, zwana dalej Promocją organizowana jest przez ATAS
sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, 05-410 Józefów, ul. Luksusowa 19, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS
0000195694, NIP: 532-010-12-54, kapitał zakładowy 100 000 PLN, zwany dalej „Organizatorem”.
§ II. CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Promocja rozpoczyna się od dnia 13.01.2022r. i trwa do 10.02.2022.
§ III. ZASADY PROMOCJI
1. Promocja dotyczy wyjazdów na obozy młodzieżowe oznaczonych symbolami: JPJ, JPD, OPT-1,
OPT-4, OPT-5, OPT-6, OPT-9, OPT-12, OPT-13, JA1-A, JA1-S, JA2-A, JA2-S, JA3, JAL-A, JAL-S, JM1,
OG1, OH2, OW2 oraz na kursy językowe oznaczony symbolem: KAA-02/X, KAA-05/X, KAA-24/X,
KAA-35/X, KAA-36/X, KAA-16/X, KAA-11/X, KAA-42/X, KAA-31/X, KCA-02/X, KHH-06/X, KIA-08/X,
KMA-05/X, KUA-09/X, KUA-12/X, KUA-14/X.
2. W ramach promocji przy zakupie miejsca na imprezę ATAS przysługuje:
A. zniżka
• 50 PLN – obozy krajowe (JPJ, JPD, OPT-1, OPT-4, OPT-5, OPT-6, OPT-9, OPT-12, OPT-13)
• 100 PLN – obozy zagraniczne ( JA1-A, JA1-S, JA2-A, JA2-S, JA3, JAL-A, JAL-S, JM1, OG1, OH2,
OW2)
• 200 PLN – kursy językowe COMFORT (KAA-02/X, KAA-05/X, KAA-24/X, KAA-35/X, KAA-36/X,
KAA-16/X, KAA-11/X, KAA-42/X, KAA-31/X, KCA-02/X, KHH-06/X, KIA-08/X, KMA-05/X,
KUA-09/X, KUA-12/X, KUA-14/X)
B. możliwość bezkosztowej rezygnacji z obozu do 30 kwietnia 2022 r.
• dotyczy wyłącznie obozów młodzieżowych ATAS ( JPJ, JPD, OPT-1, OPT-4, OPT-5, OPT-6,
OPT-9, OPT-12, OPT-13, JA1-A, JA1-S, JA2-A, JA2-S, JA3, JAL-A, JAL-S, JM1, OG1, OH2, OW2).
3. Zniżka przysługuje pod warunkiem podpisania umowy i wpłacenia zaliczki w trakcie trwania
promocji, czyli nie później niż w dn. 10.02.2022 r.
4. W sytuacji skorzystania z bezkosztowej rezygnacji w wyznaczonym terminie, Organizator nie
wymaga podawania przyczyny rezygnacji z wyjazdu. Klient odstępując od umowy otrzyma zwrot
wpłaconej kwoty w przeciągu 14 dni roboczych na numer konta wskazany przez Klienta.
5. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.
6. Promocja dostępna jest we wszystkich kanałach sprzedaży – online na stronie www.atas.pl,
w biurach sprzedaży ATAS oraz biurach agencyjnych.
§ IV. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje, roszczenia, uwagi, zastrzeżenia dotyczące promocji oraz jej przebiegu,
składać można wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: ul. Luksusowa 19; 05-410
Józefów.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania promocji, nie później jednak niż w terminie
14 dni od dnia zakończenia promocji (o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla
pocztowego). Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 nie będą
rozpatrywane.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.

§ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod
nazwą „ATAS SECOND MINUTE 2022”.
2. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla uczestników promocji w biurze sprzedaży
Organizatora oraz na stronie www.atas.pl
3. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z treścią
niniejszego regulaminu i jego akceptacją.
4. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter
wyłącznie informacyjny.
5. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą
w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27,
z późn. zm.)
2. Wszelkie spory związane z promocją rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla miejsca
zarejestrowania Organizatora.
9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13.01.2022 r.

