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                     Szczególne warunki odwołania imprezy 
                               w związku z wystąpieniem koronawirusa Covid-19 

 
 
W związku ze światowym zagrożeniem epidemiologicznym, wywołanym przez koronawirusa Covid-19,  
Pro-Skippers Group Sp. z o.o. („Organizator”) wprowadza poniższe, szczególne warunki możliwości 
rezygnacji udziału przez Klientów w organizowanych przez Organizatora rejsach i szkoleniach („Impreza”). 

1. W przypadku wystąpienia ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe w Polsce lub za granicą, 
uniemożliwiających realizację Imprezy, Organizator oferuje Klientowi dwa niezależne rozwiązania: 

Rozwiązanie pierwsze: 
a. Kwota zapłaconego wynagrodzenia Organizatora zostanie zwrócona Klientowi w ciągu 14 dni roboczych 
licząc od dnia pisemnego wypowiedzenia Umowy przez Klienta z powodu jak powyżej. 

Możliwość druga: 
a. Kwota zapłaconego wynagrodzenia Organizatora pozostanie u niego w depozycie w formie vouchera 
wartościowego do wykorzystania przez Klienta na poczet przyszłych usług oferowanych przez Organizatora 
w roku 2021. 

b. W przypadku wykorzystania przez klienta vouchera w 2021 do realizacji Imprezy tego samego typu, 
kwota wynagrodzenia Organizatora za jej realizację pozostanie niezmienna i pozostaje jak w umowie z 
2020 roku. 

c. W przypadku realizacji vouchera na inny rodzaj usługi z oferty realizowanej przez Organizatora w 2021 
roku, kwota wynagrodzenia Organizatora może ulec zmianie zgodnie z obowiązującym cennikiem 
Organizatora w 2021 roku. 

2. Ograniczenia i przyczyny, o których mowa jest w p. 1 w szczególności obejmują: 
a. Zabronioną przez władze państwowe działalność dotyczącą Imprezy w miejscu jej realizacji 

b. Obowiązkową kwarantannę w kraju miejsca realizacji Imprezy, do odbycia której zobowiązany będzie 
Klient nakazami państwowymi 

c. Brak możliwości dotarcia przez Klienta do miejsca rozpoczęcia Imprezy ze względu na obowiązujące 
ograniczenia władz państwowych w przemieszczaniu się, uniemożliwiające dotarcie do tego miejsca. 

3. Ograniczenia i przyczyny, o których mowa jest w p. 1 w szczególności nie obejmują: 
a. zmian terminów i odwołań połączeń lotniczych Klienta w przypadku, gdy inne terminy lotów są ogólnie 
dostępne przed terminem rozpoczęcia Imprezy, a granice państwowe pomiędzy miejscem zamieszkania 
Klienta, a miejscem organizacji Imprezy nie są w stosunku do Klienta zamknięte rozporządzeniami 
państwowymi.       
 
4. Niniejsze warunki zostają wprowadzone z dniem 20.08.2020. 


