
REGULAMIN UDZIAŁU WE WCZASACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

CARITAS DIECEZJI LEGNICKIEJ 

1. Podczas rezerwacji miejsc każdy uczestnik jest zobowiązany do podania 

następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr 

kontaktowy, nr legitymacji emeryta/rencisty (jeśli posiada ten dokument). 

2. W ciągu 5 dni roboczych od dnia rezerwacji na konto w Banku 

Spółdzielczym: 97 8649 0005 2001 0023 3684 0004 należy wpłacić zadatek 

w wysokości 300,00 zł od osoby. Pozostałą należność wpłacamy również 

przelewem bankowym podając imię nazwisko oraz turnus. 

3. Zadatek jest bezzwrotny. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Caritas, ze 

względu na niewystarczającą ilość uczestników na danym turnusie, zastrzega 

sobie możliwość odwołania wyjazdu wczasowego. 

4. W przypadku wpłacenia całości opłaty podczas rezerwacji, zwrot kosztów 

jest możliwy do miesiąca przed terminem wyjazdu (po potrąceniu zadatku). 

5. Całość kwoty za wyjazd musi być uregulowana nie później niż 60 dni przed 

rozpoczęciem turnusu. Brak opłaty wiąże się ze skreśleniem z listy 

Uczestników. 

6. Uczestnicy wczasów będą zakwaterowani w pokojach 2, 3, 4 osobowych lub 

pokojach typu studio 2+2 z łazienkami lub ze wspólnymi łazienkami na 

korytarzu, w zależności od miejscowości, w której będzie się odbywać turnus. 

7. W pokojach 2-osobowych będą kwaterowane tylko małżeństwa oraz osoby 

niepełnosprawne, które przebywają pod nadzorem opiekuna. 

8. W Ustroniu Morskim nie ma możliwości kwaterowania w pokojach 1-osobowych. W 

Stegnie jest to możliwe za dodatkową dopłatą. 

9. Rachunek za pobyt jest wystawiany na życzenie uczestnika w terminie do 

1 miesiąca od dnia po dokonaniu całości opłat za pobyt. Przy odbiorze 

Rachunku należy dokonać zwrotu dowodu częściowego uiszczenia opłaty za 

turnus. 

10. Turnus wczasowy nie jest turnusem rehabilitacyjnym w świetle prawa (nie 

podlega uldze podatkowej). 

11. Na każdym turnusie wczasowym z grupą przebywa także kierownik, do 

którego bezpośrednio należy zgłaszać ewentualne prośby czy uwagi. 
 

Ja, niżej podpisana(y) 

…………………………………………………………………………............. 

oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem udziału w turnusie 

wczasowym oraz w pełni go akceptuję. 
 

 

……………………………… 
(czytelny podpis uczestnika) 


