
Regulamin Płatności za półkolonie organizowane w CER  „Solne Miasto”  

 

 

Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wykorzystanie 

Panelu Klienta on-line. 

I. Definicje  

 1.  „Organizator”- Solne Miasto Sp. z o.o, z siedzibą w Wieliczce, ul. Tadeusza  

      Kościuszki 15,  NIP 6832040792, REGON 120998511  

 2.  „Klient” - osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych.   

 3. „Panel Klienta” - internetowe konto Klienta, dostępne po zalogowaniu się do    

      indywidualnego profilu, korzystając ze strony www. Służy do zarządzania usługami  

      oferowanymi przez Organizatora.  

 4. „Oferta” – usługa oferowana przez Organizatora, obejmująca organizację półkolonii  

    dla dzieci w okresie wakacji letnich i ferii zimowych.  

 

II. Zasady Ogólne 

   

 1. Organizator zapewnia możliwość dokonania płatności elektronicznych za usługę 

       dostępną w  ramach oferty.  

 2.  Warunkiem zawarcia umowy skorzystania z oferty jest wypełnienie i przesłanie  

       poprzez Panel Klienta  formularza zgłoszeniowego i wniesienia opłaty za pomocą  

       płatności  on-line.  

 3.   Rezygnacja z usługi z pełnym zwrotem opłaty jest możliwa pod warunkiem   

      zgłoszenia  tego faktu w terminie nie  późniejszym, niż 5 dni do dnia rozpoczęcia  

      usługi.   

 4.  Do korzystania z Serwisu wymagane są:  

     - dostęp do Internetu oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa     

      akceptująca pliki typu Cookie   

     -  czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.   

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające  

     z niedostosowania się Płatnika do wskazanych   wyżej wymogów technicznych,  

     niezbędnych do współpracy z systemem  teleinformatycznym, którym się posługuje.   

 

 

III. Zakres usług oferowanych drogą elektroniczną 

1. Opłaty wnoszone są za pomocą przelewu elektronicznego.  

2. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z  

Internetowego Panelu Klienta, po zaakceptowaniu Regulaminów, które są dostępne na 

stronie internetowej Organizatora.  

3. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą 

elektroniczną bez składania dodatkowych oświadczeń woli.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie Internetowego Panelu Klienta w 

sposób niezgodny z Regulaminem.  

5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu 

Internetowego Panelu Klienta, w szczególności poprzez podanie przez  

Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient, którego 



dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.  

 

 

IV.  Zwroty, reklamacje  

 

1. Klient ma prawo do reklamacji świadczonej usługi. Wszelkie reklamacje powinny być    

     złożone w formie pisemnej.  

2. Klient może składać reklamacje dotyczące usługi za pośrednictwem wiadomości  

      elektronicznej, wysłanej na adres email dostępny na stronie internetowej lub na  

      bezpośredni adres Organizatora: 

      „Solne Miasto” Sp. z o.o. 

      Ul. Tadeusza Kościuszki 15 

      32-020 Wieliczka  

3. Składając reklamację Klient zobowiązany jest:  

   - podać imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres mailowy,  

   - dokładnie opisać zastrzeżenie dotyczące usługi, ze wskazaniem daty ewentualnego    

      zdarzenia, będącego przyczyną złożenia reklamacji  

4.  Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z  

      Regulaminem  w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia  

      reklamacji   Organizator poinformuje Klienta wiadomością elektroniczną wysłaną na  

      adres Klienta wskazany w Panelu Klienta.  

5.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach rodzice dziecka zobowiązani     

      są do poinformowania o tym organizatora najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem  

      wybranego turnusu, co będzie skutkowało nabyciem uprawnienia do zwrotu pełnej  

      wpłaty. Za nieobecność uczestnika lub rezygnację w trakcie trwania turnusu zwrot  

      kosztów nie będzie przysługiwał. 
 

 

V. Uwagi końcowe  

 

Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w 

dowolnym czasie i zakresie, na co Klient wyraża zgodę. Informacja o zmianach w 

Regulaminie zostanie opublikowana na stronie internetowej. 

 

 

 


