
ANEKS NR 2 
DO REGULAMINU PROMOCJI „FIRST CALL NR 6 LATO 2019” 

 
§ 1 

W regulaminie promocji „First Call nr 6 Lato 2019” z dnia 4 lutego 2019 r., zmienionego następnie 
aneksem nr 1 z dnia 11 lutego 2019 r. (dalej jako „Promocja”) Organizator wprowadza następujące 
zmiany: 
 
1.  § 2 ust. 5 pkt 8 lit. b otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

b) Egipt: 
- dla Podróżnych zakwaterowanych w rejonie Hurghada: wycieczka Dolphin Adventure 

albo wycieczka Blue Aquarium - w zakresie dotyczącym nie więcej niż 2 (dwóch) 
małoletnich Podróżnych wymienionych w potwierdzeniu rezerwacji, którzy w dacie 
planowanego zakończenia imprezy turystycznej objętej rezerwacją na warunkach 
regulaminu Promocji nie ukończą 12 (dwunastego) roku życia oraz z zastrzeżeniem, iż 
udział małoletnich Podróżnych jest uzależniony od równoczesnego udziału w wycieczce 
dodatkowej (fakultatywnej) 2 dwóch pełnoletnich i pełnopłatnych Podróżnych, a także 
wiąże się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowych opłat w zakresie dotyczącym tych 
Podróżnych, 

- dla Podróżnych zakwaterowanych w rejonie Sharm El Sheikh: wycieczka Dolphin Show - 
w zakresie dotyczącym nie więcej niż 2 (dwóch) małoletnich Podróżnych wymienionych w 
potwierdzeniu rezerwacji, którzy w dacie planowanego zakończenia imprezy turystycznej 
objętej rezerwacją na warunkach regulaminu Promocji nie ukończą 12 (dwunastego) roku 
życia oraz z zastrzeżeniem, iż udział małoletnich Podróżnych jest uzależniony od 
równoczesnego udziału w wycieczce dodatkowej (fakultatywnej) 2 (dwóch) pełnoletnich i 
pełnopłatnych Podróżnych, a także wiąże się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowych 
opłat w zakresie dotyczącym tych Podróżnych, albo wycieczka City Tour - w zakresie 
dotyczącym każdego z Podróżnych wymienionych w potwierdzeniu rezerwacji, 

- dla Podróżnych zakwaterowanych w rejonie Marsa Alam: wycieczka Sea Scope (krótki 
rejs łodzią z obniżonym kadłubem) albo wycieczka Nefretari (rejs statkiem) - w zakresie 
dotyczącym nie więcej niż 2 (dwóch) małoletnich Podróżnych wymienionych w 
potwierdzeniu rezerwacji, którzy w dacie planowanego zakończenia imprezy turystycznej 
objętej rezerwacją na warunkach regulaminu Promocji nie ukończą 12 (dwunastego) roku 
życia oraz z zastrzeżeniem, iż udział małoletnich Podróżnych jest uzależniony od 
równoczesnego udziału w wycieczce dodatkowej (fakultatywnej) 2 (dwóch) pełnoletnich i 
pełnopłatnych Podróżnych, a także wiąże się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowych 
opłat w zakresie dotyczącym tych Podróżnych, albo wycieczka City Tour Port Ghalib - w 
zakresie dotyczącym każdego z Podróżnych wymienionych w potwierdzeniu rezerwacji,  

 
2. W § 2 ust. 5 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu następującym: 
 

Rabat kwotowy w wysokości 30 %  
na niektóre wycieczki dodatkowe (fakultatywne) organizowane w Egipcie 

9) Przyznaniu rabatu kwotowego w wysokości 30 (trzydziestu) % ceny całkowitej wskazanych 
poniżej wycieczek dodatkowych (fakultatywnych), w zakresie dotyczącym każdego z 
pełnoletnich Podróżnych zakwaterowanych w rejonie Hurghady: Dolphin House, Blue Aquarium, 
Sun Island (Paradise), Sahara Jeep, Oasis Safari, Royal Jacht. Rabat przyznawany jest 
niezależnie od rabatu, o którym mowa w pkt 8.  

 
§ 2 

Pozostałe postanowienia regulaminu Promocji pozostają bez zmian. 
 

§ 3 
Niniejszy aneks do regulaminu Promocji wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2019 r.  

 
 


