
 
 

REGULAMIN PROMOCJI 
“LEKCJE POZA SZKOLNĄ ŁAWĄ Z KAMRAT TRAVEL” 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji “Lekcje poza szkolną ławą z Kamrat Travel”, zwanej dalej           
„Promocją” jest Biuro Podróży Kamrat Travel Paulina Oracz z siedzibą w           
Librantowej przy ul. Librantowa 68, 33-300 Librantowa, wpisana do rejestru rejestru           
Organizatorów Turystyki i Podmiotów Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług        
Turystycznych pod numerem Z13/2020, o numerze NIP: 734 337 29 40, zwany dalej:             
„Organizator”. Czynności związane z obsługą techniczną Promocji prowadzi        
Organizator. 

2. Promocją objęte są wyjazdy z katalogu “Lekcje poza szkolną ławą z Kamrat Travel”             
wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu, zwane dalej łącznie -„Imprezy           
Promocyjne”. 

3. Zleceniodawcą może być rodzic, nauczyciel, Szkoła, Urząd Gminy zamawiająca         
Imprezę Promocyjną dla grupy uczniów, zwany dalej „Zleceniodawcą”. 

4. Promocja obowiązuje dla Imprez Promocyjnych realizowanych w roku szkolnym         
2020/2021 oraz 2021/2022. 

 
§ 2  Warunki uczestnictwa i przebieg promocji 

1. Promocja przeznaczona jest dla Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych z         
województwa małopolskiego, nabywających Imprezę Promocyjną. 

2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. 
3. Promocja dotyczy zniżki na Imprezę Promocyjna dla jednej grupy przy realizacji           

Imprez Promocyjnych z katalogu “Lekcje poza szkolną ławą z Kamrat Travel” w            
trakcie trwania Promocji: 

● pierwsza wycieczką płatność 100%, 
● druga wycieczka zniżka 3 zł/os, 
● trzecia i kolejne wycieczki zniżka 5 zł/os. 

4. Ceny zawarte w ofercie są kalkulowane dla wyjazdu z Nowego Sącza i okolic             
oddalonych do 20 km.  

5. Wyjazdy oddalone więcej niż 20 km kalkulujemy indywidualnie. 

§ 3  Cel promocji 
1. Celem promocji jest poznanie historii, kultury, etnografii, przyrody województwa 

małopolskiego. 
2. Przeprowadzenie lekcji: historii, przyrody, plastyki, języka polskiego w sposób 

praktyczny z wykorzystaniem metod warsztatowych, gier i zabaw. 



 
3. Propagowanie turystyki wśród dzieci. 
4. Propagowanie odpowiednich zachowań i wartości tj. ochrona środowiska czy 

patriotyzm. 
 

 §4 Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Zleceniodawcy       
winni zgłaszać na piśmie w punktach obsługi klienta znajdujących się w Punktach            
Sprzedaży. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres         
Zleceniodawcy oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty            
ich otrzymania. 

4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem        
poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od             
daty rozpatrzenia danej reklamacji. 

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym        
mogą być dochodzone przed sądem powszechnym. 

 
§5 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Punktów Sprzedaży          
oraz na stronie internetowej www.kamrattravel.pl.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,         
w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak            
naruszać praw nabytych przez Zgłaszającego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kamrattravel.pl/


 
Załącznik 1 
 

“Lekcje poza szkolną ławą z Kamrat Travel”  
wykaz wyjazdów 

 
1. Przyroda Magurskiego Parku Narodowego 
2. Gorce Władysława Orkana 
3. Ciężkowice 
4. Szymbark 
5. Gorlickie tajemnice 
6. Maziarze i łemkowie 
7. Muszyna 
8. Sądecki Park Etnograficzny 
9. Geologia i ochrona przyrody w Pieninach 
10. Kraków z legendami 
11. Alchemia na zamku 
12. Tarnów z kulturą 


