CENA ZA OBÓZ I OFEROWANE RABATY
AKTUALNA OFERTA NA ROK 2020
Regularna cena obozu to 1849 zł. Oferujemy rabaty.
RABATY:
- 50 zł rabatu za wcześniejszy zapis do 29 lutego 2020, cena: 1799 zł
Cena od 1 marca do 30 czerwca 2020: 1849 zł.
- 50 zł rabatu przy zapisie rodzeństwa, jest to jednorazowy rabat na parę oraz na trójkę dzieci
RABAT OBOWIĄZUJĄCY DO 31 MARCA 2020:
- 50 zł rabatu przy poleceniu obozu i zaproszeniu kolejnego nowego uczestnika; przy poleceniu oraz
zgłoszeniu nowego uczestnika do 31 marca 2020
(klient może otrzymać maksymalnie jeden rabat tego rodzaju- za polecenie)
Łączymy maksymalnie dwa rabaty (na przykład; zniżka za wcześniejszy zapis i za polecenie obozu).
1. W przypadku zapisania jednego dziecka nie udzielamy większych rabatów niż 100 zł.
Na przykład rodzic zgłasza jedno dziecko do 29 lutego 2020r. oraz poleca obóz innej osobie, która zapisze
się najpóźniej do 31 marca 2020r. W/w rodzic otrzymuje w sumie 100 zł rabatu. Cena wynosi: 1749 zł.
2. W przypadku zapisania rodzeństwa (dwójki dzieci) nie udzielamy większych rabatów niż 150 zł, w sumie
na parę.
Na przykład; rodzic zgłasza dwójkę dzieci do 29 lutego 2020 r. Otrzymuje 50 zł rabatu za wcześniejszy zapis
dla jednego dziecka i 50 zł rabatu za wcześniejszy zapis dla drugiego dziecka oraz 50 zł rabatu za zapis
rodzeństwa. W sumie 150 zł. Opłata za jedno dziecko: 1799 zł. Opłata za drugie dziecko: 1749 zł.
Zaliczka wynosi 700 zł od każdego uczestnika obozu.
Całą sumę za obóz można PŁACIĆ W RATACH. Więcej informacji telefonicznie oraz mailowo.
Cena zawiera:
- zakwaterowanie (9 noclegów) w pensjonacie Ostrzycka Gościna U Maryli
- wyżywienie (4 posiłki dziennie)
- realizację bogatego, zróżnicowanego programu
- wypożyczenie sprzętu wodnego
- wszelkie materiały artystyczne i sportowe oraz sprzęt potrzebny do zajęć
- opiekę wychowawców i lektorów języka angielskiego
- opiekę ratownika wodnego
- dodatkowe atrakcje niespodzianki
- ubezpieczenie NNW sport (100.000 zł)
- koszulkę obozową
Cena nie zawiera:
- dojazdu do miejsca obozu
- wycieczki (Opłata za wycieczkę wynosi 50 zł- płatność w dniu przyjazdu na obóz.)
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty rabatów z obowiązkiem aktualizacji powyższej oferty.

