
 

Regulamin akcji „Islandia w prezencie” 
 

1. Definicje Podstawowych Pojęd:  

- Sprzedawca - organizator Akcji, jednocześnie Organizator wycieczki na Islandię, Biuro Podróży   

POLONICUM S.C. wpisane do Rejestru Organizatorów Turystycznych i Pośredników Turystycznych 

pod numerem 1752 oraz posiada aktualną umowę gwarancji ubezpieczeniowej nr 06.278.800 

udzieloną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeo i Reasekuracji S.A.   

- Klient – osoba fizyczna lub prawna nabywająca voucher lub bon kwotowy. 

- Obdarowany – osoba fizyczna – przyszły Uczestnik Wycieczki. 

- Osoba trzecia - osoba fizyczna  - obdarowana ewentualnie przez Obdarowanego w przypadku braku 

możliwości wyjazdu samego Obdarowanego po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem (i 

pokryciu kosztu zmiany imienia i nazwiska Uczestnika Wyjazdu (tj. około 400 PLN – czyli kosztu 

zmiany nazwiska na bilecie lotniczym, w sytuacji gdyby  bilety lotnicze już zostały kupione). 

- Wycieczka na Islandię  -  program wyjazdu obejmujący świadczenia zawarte w pakiecie „Wyjazd na 

Islandię” organizowanego przez biuro podróży Polonicum S.C. pod patronatem portalu 

Islandia.org.pl. Ramowy program i co zawiera cena Wycieczki na Islandię - stanowią załącznik do 

regulaminu. 

- Voucher na wycieczkę  o wartości 6700 PLN  (sześd tysięcy siedemset złotych) – tj. całej wycieczki z 

wylotem z Warszawy (obejmujący na Islandii 9 noclegów). Wartośd wycieczki to 7500 (siedem tysięcy 

piędset złotych)     

- Bon kwotowy o wartości 500/1000/1500/2000 PLN (piędset/tysiąc/tysiąc piędset/dwa tysiące 

złotych) uprawniający do obniżenia dla obdarowanego - ceny wyjazdu - o wartośd bonu kwotowego.

   

2. Warunki Realizacji Vouchera/Bonu  

a. Organizator zaproponuje co najmniej 10 terminów Wycieczek na Islandię w okresie od 1 maja do 

31 października 2020 r.  oraz  10 terminów w terminie od 1 maja do 31 października 2021. O 

konkretnych  terminach poszczególnych wyjazdów- Organizator powiadomi do kooca stycznia 2021 r. 

Organizator zastrzega sobie zmianę terminów w razie zmiany rozkładu przewoźnika lotniczego. 

b. Obdarowany ma prawo wyboru dowolnego terminu wyjazdu z podanych przez Organizatora. W 

razie braku miejsc na dany termin – Organizator w porozumieniu z Obdarowanym  zaproponuje 

termin alternatywny. 

c. Voucher/bon kwotowy można wykorzystad do Uczestnictwa w wyjazdach w terminach: 

 1 maja  – 31 października 2021 r. oraz 1 maja – 31 października 2022.  W uzasadnionych przypadkach 

Organizator dołoży wszelkich starao do zaproponowania rozwiązania spoza ww. terminu.   

d. Niewykorzystany w ww.  terminach  voucher/bon kwotowy  - przepada (poza przypadkami z pkt. 

c.,  a wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.  

e. Wybór terminu wyjazdu musi nastąpid na co najmniej 60 dni przed jego rozpoczęciem. W 

wyjątkowych przypadkach Organizator może w porozumieniu z Obdarowanym/Osobą Trzecią  - 

zaproponowad inny termin  

f. W trakcie wyjazdu oraz w czasie go poprzedzającym – obowiązują Warunki Uczestnictwa w 

Imprezie – stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu  

g. Każdy z Klientów  może zakupid dowolną liczbę bonów/voucherów, ale w jednym terminie wyjazdu 

można wykorzystad  maksimum 8 (osiem) voucherów, co jest spowodowane kameralną ilością osób 

w grupie wyjazdowej ( 8 osób).  

 



3. Szczegóły Akcji „Islandia w prezencie”  

a. Akcja rozpoczyna się 10.12.2020 i trwa do 1 września 2022 r.   

b. Organizator zastrzega sobie prawo do zakooczenia akcji w dowolnym momencie. W przypadku 

zakooczenia akcji  - wyjazdy w ustalonym terminie  odbędą się - lub Organizator zwróci pełną kwotę 

wpłaconą tytułem udziału w Akcji. 

c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Kupującego, Obdarowanego ani osób trzecich 

wynikłe z niewłaściwego, niezgodnego z prawem postępowania którejś z wymienionych wyżej stron.

   

 

4. Postanowienia dotyczące COVID-19 

a. Obdarowany powinien zapewnid dokumenty wymagane do podróży na Islandię w czasie pandemii 

(Organizator zobowiązuje się do monitorowania, uaktualniania i informowania na bieżąco 

Obdarowanego o wymaganiach sanitarnych władz Islandii). 

b. Organizator zaleca wykupienie „ubezpieczenia od rezygnacji”. To ubezpieczenie nie jest zawarte w 

ramach voucheru ani bonu. Organizator może pośredniczyd w zakupie takiego ubezpieczenia.  

c. Voucher/bon – nie pokrywa ewentualnych testów na COVID-19 (na dziś cena około 250 PLN) 

 

5. W kwestiach nieopisanych w Regulaminie stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego.  

                  

 

                                                  Regulamin obowiązuje od 10.12.2020 r. 
 
 


