
WARUNKI KORZYSTANIA Z US UG WIADCZONYCH PRZEZ
RODEK WCZASOWY „JANTAR”

I. PRZYJ CIE REZERWACJI PRZEZ O RODEK.
1. Rezerwacja pobytu mo e by  dokonana telefonicznie, e-mail, poczt  tradycyjn  lub z wykorzystaniem strony

internetowej www.jantar.gda.pl
2. Stronami umowy s :

Go  o rodka (dalej zwany Go ciem) – jest to osoba dokonuj ca rezerwacji, przyjmuje na siebie
odpowiedzialno  za zap at  zadatku oraz pe nej kwoty ceny pobytu, za wszystkie osoby zg oszone w
umowie rezerwacji wczasów. Jest te  odpowiedzialna za informowanie pozosta ych osób o szczegó ach
pobytu w O rodku. Osoba dokonuj ca rezerwacji musi posiada  uko czone 18 lat.
Organizator – O rodek Wczasowy „Jantar” Sp. z o.o., ul. Morska 10, 82-103 Stegna, NIP 734-18-41-193,
REGON 490706186, KRS 0000091119, adres e-mail: jantar@jantar.gda.pl reprezentowanym przez:
Roberta Wiatraka – Prezesa Zarz du Spó ki.

3. Z chwil  zg oszenia rezerwacji, Go  sk ada Organizatorowi wol  zawarcia umowy o wiadczenie us ugi
wczasowej (noclegowej oraz gastronomicznej).

4. Organizator w oparciu o otrzymane dane potwierdza pisemnie z on  przez Go cia deklaracj  skorzystania z
us ug O rodka, przesy aj c umow  rezerwacji wczasów (potwierdzenie rezerwacji wczasów) w której okre la:
• dane osoby dokonuj cej rezerwacji,
• miejsce pobytu,
• termin pobytu,
• numer i rodzaj pokoju / domku,
• ilo  osób korzystaj cych z us ugi (w tym dzieci w wieku od 4 do 10 lat ycia oraz dzieci do 3 lat ycia),
• ilo  noclegów,
• wy ywienie (rodzaj porcji wy ywienia, wiadczenie rozpoczynaj ce i ko cz ce pobyt),
• warto  pe nej us ugi (wysoko  zadatku oraz pozosta ej kwoty do zap aty za us ug ),
• terminy wp at ww. kwot.

5. Go  wp acaj c zadatek w wysoko ci 500,00 z  potwierdza i akceptuje umow  rezerwacji wczasów i nie musi w
inny sposób wyra  zgody na jej zawarcie. Potwierdza równie , e zapozna  si  i akceptuje Warunki
korzystania z us ug wiadczonych przez OW Jantar, Regulamin O rodka oraz Informacj  o sposobie
przetwarzania danych osobowych, które zamieszczone s  stronie internetowej o rodka.

6. Go  ma obowi zek poinformowa  Organizatora o zmianie danych, które maj  istotny wp yw na zmian
warto ci us ugi na co najmniej 7 dni przed rozpocz ciem pobytu.

II. WARUNKI P ATNO CI
1. Go  zobowi zany jest do wp aty nale no ci zgodnie z zamieszczonym harmonogramem:

zadatek w terminie 14 dni od daty wystawienia potwierdzenia rezerwacji,
pozosta  nale no , nale y uregulowa  przelewem nie pó niej ni  na 30 dni przed dat  rozpocz cia us ugi
wczasowej na konto Organizatora.

Go  dokonuj c zap aty przelewem w tytule przelewu obowi zkowo wpisuje numer umowy rezerwacji wczasów.
2. Zadatek oraz ca  nale no ci za pobyt, nale y dokona  przelewem na podany ni ej numer rachunku

bankowego:
rodek Wczasowy „Jantar” Sp. z o.o., ul. Morska 10, 82-103 Stegna

Bank MILLENNIUM
Dla p atno ci krajowych:
Nr rachunku: 35 1160 2202 0000 0000 5508 4437
Dla p atno ci zagranicznych:
Nr rachunku: PL35 1160 2202 0000 0000 5508 4437
BIC/S.W.I.F.T.: BIGBPLPWXXX

3. Niedotrzymanie terminu wp aty zadatku, oznacza rezygnacj  Go cia z pobytu (odst pienie od umowy).
Rezerwacja Go cia automatycznie zostaje anulowana.

4. Go  o rodka zobowi zany jest do uiszczenia obowi zkowej op aty klimatycznej na rzecz Gminy Stegna.
Wysoko  op aty reguluje uchwa a Gminy Stegna. Op ata pobierana jest w dniu przyjazdu – p atna gotówk .

5. Organizator jest p atnikiem podatku od towarów i us ug VAT i za wiadczone us ugi wystawia paragony fiskalne.
Jednocze nie organizator informuje o mo liwo ci wystawienia faktury VAT dla osoby fizycznej lub osoby
prawnej, warunkiem jest, i  przed wystawieniem paragonu zostanie podany NIP nabywcy. W celu wystawienia
faktury VAT Go  o rodka musi dokona  zwrotu wcze niejszej wystawionego paragonu fiskalnego.

III. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z
pó n. zm.), O rodek Wczasowy „JANTAR” Sp. z o. o. z siedzib  ul. Morska 10, 82-103 Stegna informuje, i :
1. jest administratorem zbioru danych osobowych Go ci o rodka, zbiór jest przechowywany w O rodku

Wczasowym „JANTAR”, 82-103 Stegna;
2. dane osobowe Go ci O rodka przetwarzane b  w celu realizacji zawartej umowy na us ugi wczasowe;
3. Go  O rodka posiada prawo dost pu do tre ci swoich danych oraz ich poprawiania;
4. podanie danych osobowych jest dobrowolne.
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V. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W POBYCIE
1. Rezygnacja z pobytu przyjmowana jest wy cznie w formie pisemnej, za dat  rezygnacji uznaj  si  dat

wp ywu do biura Organizatora.
2. Je eli Go , rezygnuje z us ugi wczasowej, wp acony zadatek w wysoko ci 500,00 z  zostaje zatrzymany na

pokrycie kosztów manipulacyjnych o rodka. (niezale nie od przyczyn).
3. Je eli Go , rezygnuje z us ugi wczasowej w terminie krótszym ni  30 dni przed dat  rozpocz cia us ugi

wczasowej w O rodku, pobierana jest op ata w wysoko ci 30% warto ci pe nej us ugi (op ata zostanie
potr cona z wp aconej pe nej nale no ci).

4. Je eli Go  O rodka, rezygnuje w trakcie trwania pobytu, Organizator nie dokona zwrotu wp aconej kwoty za
us ug .

5. Go  o rodka mo e przenie  swoje uprawniania wynikaj ce z zawartej umowy na osob  spe niaj  warunki
do udzia u w pobycie, je li ta osoba przejmie obowi zki wynikaj ce z tej umowy. Go  o rodka jest
zobowi zany do poinformowania Organizatora o takiej zamianie.

6. W szczególnych przypadkach, na wniosek Go cia, Prezes, w porozumieniu z Zarz dem, mo e odst pi  od
zatrzymania cz ci, lub ca ci zadatku wp aconego na poczet realizacji us ugi wczasowej.

VI. REKLAMACJE.
1. Go cie maj  prawo do sk adania reklamacji w przypadku zauwa enia uchybie  w jako ci wiadczonych us ug.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja, po czym zostaj  one przekazane Prezesowi Zarz du Spó ki.
3. Reklamacja musi by  z ona niezw ocznie po zauwa eniu uchybie  w standardzie wiadczonych us ug. Czas

rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od daty zg oszenia.

Prezes Zarz du Spó ki O rodka Wczasowego „Jantar”
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