WARUNKI REZYGNACJI

1. Forma zajęć: Turnus-zajęcia sportowe
2. Miejsce zajęć sportowych: Warszawa i/oraz Zalew Zegrzyński
3. część stacjonarna: Warszawa i/oraz Zalew Zegrzyński

Rezygnacja z turnusu
1) Rezygnacja (odstąpienie od umowy) lub zmiana terminu turnusu przez Zawierającego umowę, jest możliwa za
zapłatą odstępnego stosownie do brzmienia art. 395 k.c.
2) Oświadczenie zawierającego umowę o udział w turnusie o odstąpieniu wymaga pisemnego oświadczenia wraz
z zapłatą odstępnego przelewem na rachunek 2Times stosownie do treści przepisu art. 396 kodeksu cywilnego.
Oświadczenie należy przesłać na adres kontakt@2times.pl, data wysłania maila informującego o odstąpieniu,
decyduje o wysokości odstępnego.
3) Z naszymi kontrahentami działamy na zasadzie przedpłat. Dotyczy to restauracji, instruktorów,
wychowawców, innej kadry np. fotograf, obiektów i zajęć sportowych tj. ścianka wspinaczkowa, l-tag,
łucznictwo, tenis, wynajem sal sportowych, jak również opłat za pływalnie, stok narciarski itp.
4) Istnieje jednorazowa możliwość wymiany turnusów, jeżeli Opiekun drogą mailową poinformuje 2Times nie
później niż w przeciągu 5 dni przed rozpoczęciem turnusu. Warunkiem koniecznym zmiany terminu lub/i
lokalizacji jest posiadanie przez 2times wolnych miejsc.
5) W sytuacji rezygnacji z udziału w turnusie, o których mowa w pkt.1 odstępne wynosić będzie:
a) 20% ceny turnusu – jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło do 22 dni przed datą rozpoczęcia turnusu,
b) 50% ceny turnusu – jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 21, a 10 dniem przed datą
rozpoczęcia turnusu,
c) 100 % jeśli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem turnusu.
6) Zawierający umowę wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kwot wynikających z zapłaty odstępnego w
przypadku skorzystania przez niego z prawa określnego w pkt. 1
7) Potrącenie następuje z chwilą złożenia przez Zawierającego umowę oświadczenia o skorzystaniu z umownego
prawa odstąpienia i zobowiązany on jest zapłacić tytułem odstępnego jedynie ewentualną różnicę kwot zaliczki
i pozostającą do zapłaty tytułem odstępnego w dniu złożenia oświadczenia woli.
8) Wysokość odstępnego określona zostanie każdorazowo dla indywidualnego przypadku rezygnacji przez
Uczestnika z udziału w półkoloniach, w wysokości poniesionych faktycznych kosztów przez 2Times, chyba że
Zawierający umowę wskaże osobę wstępującą w jego prawa i obowiązki.
9) Jeżeli 2Times odwołuje turnus z przyczyn niezależnych od klienta (np. nie zebrania się wystarczającej liczby
chętnych), klient ma prawo, według swojego wyboru:
a) dokonać zmiany na inną lokalizację zajęć, dostępna w ofercie, w danym terminie,
b) żądać natychmiastowego zwrotu wniesionej wpłaty.
10) Do 4 dni przed rozpoczęciem się turnusu, 2Times ma prawo zaproponować zmianę na inną lokalizację zajęć
lub zwrócić pełną kwotę wpłaty jaką dokonał już opiekun np. w przypadku braku minimalnej ilości chętnych,
która wynosi minimalnie 8 uczestników na dany turnus.
11) 2Times zobowiązuje się do poinformowania drogą mailową opiekuna o zaistniałej sytuacji nie później niż w
przeciągu 4 dni przed rozpoczęciem turnusu.
12) Klient może zawrzeć umowę ubezpieczenia od kosztów odstąpienia od udziału w zajęciach, stosownie do
oferty ubezpieczycieli, w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym takie ubezpieczenie.

