
 

Zasady udziału w odpłatnych wydarzeniach  

Stowarzyszenia „Zakochaj się w Polsce” 
 

 
1. Udział w odpłatnych wydarzeniach Zakochaj się w Polsce możliwy jest po akceptacji warunków 

uczestnictwa i płatności.  
2. Rezerwacja miejsca na wycieczkach realizowanych w ramach działalności statutowej 

Stowarzyszenia Zakochaj się w Polsce  jest równorzędna z wniesieniem opłaty na  konto o numerze 
45 1020 5226 0000 6702 0064 5721. Wówczas miejsce uczestnika zostaje potwierdzone.  

3. Dowód przelewu jest jednocześnie dla Państwa dowodem wpłaty.  
4. Wpłaty za wycieczki jednodniowe należy dokonywać najpóźniej 5 dni przed wyjazdem (wyjazd w 

niedzielę – wpłata do wtorku).  Zapisy należy dokonywać zgłaszając swój  udział telefonicznie na 
numer 604 94 89 81.  

5. Wyjazdy kilkudniowe z noclegiem związane są z wpłatą zadatku, który jest niezbędny w celu 
rezerwacji miejsca i wniesienia zaliczki w hotelu oraz potwierdzenia udziału dla Zakochaj się w 
Polsce. 

6. Trasy są prezentowane w aktualnościach na stronie www.zakochajsiewpolsce.org oraz na fanpage 
stowarzyszenia – facebook.com/zakochajsiewpolsce.org/ - zawsze są poszerzone o możliwe do 
odwiedzenia miejsca – atrakcje zaproponowane przez prowadzącego przewodnika. O ich realizacji 
w skali poszerzonej decyduje zaangażowanie uczestników oraz organizacja i samodyscyplina 
czasowa zwiedzających.  

7. Rezygnacja z wycieczki po dokonaniu wpłaty, po wcześniejszym telefonicznym 
powiadomieniu,  jest związana z odpłatnością ponoszoną z Państwa strony według zasady 100% 
wartości w przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie od 5 dni do dnia realizacji wycieczki.  

8. Jeśli osoba zgłaszająca rezygnację przedstawi na swoje miejsce innego uczestnika, wówczas nie 
ponosi odpłatności kosztów wycieczki według powyższej zasady.  

9. Na realizację zaproponowanej trasy wycieczki mogą mieć wpływ warunki pogodowe, sytuacja na 
drogach, czas zwiedzania oraz inne przyczyny nie zależne od Zakochaj się w Polsce, np. nie 
zaplanowana zmiana dostępności  obiektu, atrakcji. 

10. Jeśli nie decydują się Państwo na posiłek umówiony przez Zakochaj się w Polsce, o którym 
zostaniecie Państwo poinformowani przed wyjazdem, proszę o powiadomieniu o rezygnacji, co 
usprawnia rezerwację dla grupy.  

11. Zakochaj się w Polsce prowadzi wyjazdy w małych grupach ułatwiających zwiedzanie i 
gwarantujących kameralną atmosferę. Ze względu na brak odpowiedniej liczby uczestników na 
konkretny wyjazd zostanie podany przez Zakochaj się w Polsce drugi termin wyjazdu.  

12. Państwa dane osobowe przekazywane Stowarzyszeniu Zakochaj się w Polsce podlegają 
przetwarzaniu w celu zabezpieczenie Państwa udziału w wydarzeniach turystycznych statutowych 
i ich obsługi – spacerach, prezentacjach, wycieczkach, ich organizacji i realizacji.  

13. Zakochaj się w Polsce przestrzega zasady poufności danych a ich przetwarzanie następuje w sposób 
zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub 
niezgodnym z prawem przetwarzaniem. w zgodzie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 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. 

14. Opracowania treści ofert turystycznych są tzw. intelektualną własnością Zakochaj się w Polsce  i 
jako autorskie prawa osobiste podlegają ochronie w zgodzie z Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sytuacji nierzetelnego 
wykorzystywania, naruszania formy, treści i udostępniania ofert bez zgody właściciela innym 
podmiotom podejmującym działania w zakresie turystyki w celach zarobkowych oraz oznaczenia 
nieupoważnionym autorstwem 


