
Regulamin promocji „Świąteczne Rabaty” 

1. Regulamin promocji „Świąteczne Rabaty” określa zasady zakupu miejsc w hotelach i ośrodkach 

wypoczynkowych w okresie jej trwania tj. do 31.12.2020 lub do wyczerpania miejsc promocyjnych. 

2. Organizatorem promocji „Świąteczne Rabaty” jest Nadwiślańska Agencja Turystyczną Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Towarowa 23, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód  

w Katowicach KRS pod numerem 0000074847, o kapitale zakładowym w wysokości 136.992.000,00 złotych 

(wpłaconym w całości), NIP 6462070334, REGON: 273303200zwana dalej NAT 

3. Promocja „Świąteczne Rabaty” jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla uczestników Promocji w biurach sprzedaży NAT oraz na stronie 

internetowej www.nat.pl.  

5. Z promocji „Świąteczne Rabaty” można skorzystać dokonując zakupu pobytów, o których mowa w ust. 6  

w biurach sprzedaży NAT, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych NAT (wykaz na stronie www.nat.pl) 

 w biurach sprzedających ofertę NAT (agenci NAT) lub na stronie www.nat.pl wpisując kod rabatowy 

„GRUDZIEŃ”.  

6. Warunkiem przystąpienia do promocji jest dokonanie zakupu pobytu w hotelach lub ośrodkach 

wypoczynkowych NAT na rok 2021 w okresie obowiązywania promocji (podpisanie umowy i wpłata zaliczki). 

Promocja dotyczy zakupu pobytu co najmniej 5 dniowego dla minimum 1 osoby pełnoletniej.  

7. Promocja polega na przyznaniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, Klientowi, który dokonał 

w okresie trwania Promocji zakupu pobytu, o którym mowa w ust. 6 w sposób określony w ust. 5 - zniżki/rabatu 

oraz innych świadczeń: 

- zniżka do 10% (w zależności od wybranego terminu, daty obowiązywania poszczególnych sezonów dostępne 

w biurach sprzedaży NAT) 

Oferta Lato 2021 

- sezon A, A+ oraz A Wielkanoc – zniżka 5% 

- sezon B - zniżka 8% 

- sezon C - zniżka 10% 

Oferta Zima 2020/2021 

- sezon A - zniżka 5% 

- sezon B - zniżka 8% 

- sezon C - zniżka 8% 

(Hotel***NAT KRYNICA MORSKA oraz OW Posejdon w Jastarni są wyłączone z promocji) 

- bezpłatna anulacja 

Bezpłatna anulacja z pobytu przysługuje w momencie, gdy obiekt w którym dokonano rezerwacji jest 

zamknięty, ze względu na wprowadzone na terytorium Polski przepisy/obostrzenia lub ze względu na 

wystąpienie w danym obiekcie nieuniknionych lub nadzwyczajnych okoliczności, które skutkują 

koniecznością zamknięcia obiektu. W przeciwnym wypadku organizator gwarantuje Klientowi 

możliwość bezkosztowej zmiany terminu pobytu, przy czym Klient zobowiązany jest uiścić dopłatę do 

różnicy w cenie pobytu, jeżeli taka wynika z obecnie obowiązującego cennika NAT. 

Jeżeli Klient zrezygnuje z pobytu z przyczyn leżących po jego stronie, niezwiązanych z zagrożeniem 

COVID-19 w zakresie należnych kosztów zastosowanie mają obowiązujące Ogólne warunki 

uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Nadwiślańską Agencję Turystyczną Sp. 

z o.o. warunki uczestnictwa w imprezie NAT. 

- bezpłatny parking 

Brak opłaty za miejsce parkingowe w trakcie pobytu, w ramach wolnych miejsc, po potwierdzeniu 

przez Organizatora (nie dotyczy Hotelu***NAT ŚWINOUJŚCIE i Hotelu***NAT KOŁOBRZEG).  

8. Promocja „Świąteczne Rabaty” obowiązuje w terminie od 06.12.2020 do 31.12.2020 lub do wyczerpania 

miejsc promocyjnych, nie uwzględnia rezerwacji już dokonanych i nie łączy się z innymi promocjami. 

9. Promocja „Świąteczne Rabaty” nie dotyczy ofert dla seniora oraz pobytów grupowych. 

10. Skorzystanie z promocji „Świąteczne Rabaty” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

Ogólnych Warunków Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Nadwiślańską Agencję 

Turystyczną Sp. z o.o.  
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11. NAT  zastrzega  sobie  prawo  zmian  niniejszego  regulaminu,  w  sytuacjach, gdy  nie  jest  to  niezgodne  

z obowiązującym prawem. 

 

 


