REGULAMIN WYJAZDU ELLE ZEN
1. ORGANIZATOR
1.1.

Organizatorem wyjazdu Elle Zen zwanego dalej „Wyjazdem” jest: Burda Media Polska
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000574730,
NIP: 897-14-11-483, REGON: 931051710 (dalej: Burda lub Organizator).

1.2.

Partnerem Wyjazdu jest: Anna Komierowska – Szweycer, prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą „Passion Projects Anna Komierowska – Szweycer” z siedzibą
przy ul. Hlonda 4G/10, 02 – 972 Warszawa, nr NIP 9512079469.

2. UCZESTNICTWO
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Organizator zastrzega iż Wyjazd zostanie zorganizowany i przeprowadzony włącznie
pod warunkiem iż ilość uczestników Wyjazdu osiągnie min. 15 osób. O tym czy
wyjazd dojdzie do skutku osoby, które zakupiły bilet zostaną poinformowane
najpóźniej do 3 lipca 2020 poprzez wiadomość e-mail. Jeżeli z powodów opisanych w
zdaniu poprzednim do Wyjazdu nie dojdzie osoby które wykupiły bilet otrzymają
zwrot pełnej ceny biletu.
Aby wziąć udział w Wyjeździe należy zakupić bilety na stornie www.elle.pl/ellezen
lub za pośrednictwem e- maila ellezen@burdamedia.pl
Cena biletów to obejmuje:


2 noclegi w butikowym, rodzinnym hotelu Pałac Komierowo w Komierowo 1, 89400 Komierowo



Menu wegetariańskie i wegańskie w duchu slow food



Codzienne sesje jogi prowadzone przez jogina z Indii – Jimmiego Saurabh



Medytacja i ćwiczenia oddechowe



Głęboko relaksujący koncert mis i gongów



Zajęcia z jogi twarzy



Prezenty: matę do jogi marki Moonholi, bransoletkę marki Anka Krystyniak, roller
do twarzy marki SLAAP, święcę Pałacu Komierowo, suplement Skóra, włosy i
paznokcie marki Holistic

Kupując bilet uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu, oraz wyraża
zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przez Organizatora i
Partnera na potrzeby realizacji Wyjazdu.

2.5.

Ceny biletów znajdują się na www.elle.pl/ellezen

2.6.

Uczestniczyć w Wjeździe a co za tym idzie zakupić bilety mogą wszystkie pełnoletnie
osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. TERMIN WYJAZDU ORAZ HARMONOGRAM

3.1.

Pod warunkiem, iż ilość uczestników Wyjazdu będzie nie mniejsza niż 15 osób Wyjazd
odbędzie się w dniach 17 – 19 lipca 2020 roku.

3.2.

Harmonogram Wyjazdu:
Uczestnicy którzy wykupili bilet dojeżdżają do Hotelu własnym transportem.

Piątek
12:00

Przyjazd i rejestracja , zupa / sałatka na powitanie

16:00 - 17:00

Przywitanie, zapoznanie i przedstawienie uczestniczek. Rozmowa Marty
Rudowicz z Anną Komierowską -Szweycer o niezależności, poszukiwaniu
swojej drogi, spełnianiu marzeń i czerpaniu siły z kontaktu ze sobą.

18:00 - 19:15

Joga z medytacją i intencją na wyjazd

19:30

Kolacja na luzie

21:00

Koncert w gongach

22:00

Sok na dobry wieczór

Sobota
7:45

Sok na dobry dzień

8:00 - 9:30

Poranna sesja jogi

9:30

Śniadanie

10:00 - 13:00

Czas wolny na spacery, kąpiele

13:30

Lunch

17:00 - 19:00

Joga twarzy by Marta Kucińska

19:30

Aperitif w podziemiach na tarasie dolnym

20:15

Kolacja serwowana / stroje koktajlowe

Niedziela
7:45

Sok na dobry dzień

8:00 - 9:30

Poranna sesja jogi/medytacja

9:30

Śniadanie

10:00 - 12:00

Kąpiele w jeziorze, spacery

13:30

Ceremonia i medytacja zakończenia

14:00

Lunch / po lunchu wyjazd do domu

3.3.

Wszystkie atrakcje o których mowa w punkcie 3.2. rozpoczynają się w dniu i o godzinie
podanej w harmonogramie, bez względu na osoby spóźnione. Niestawienie się na
daną atrakcję traktowane jest jak rezygnacja z tej atrakcji bez prawa do zwrotu
należności.

3.4.

Zmiany w zakresie i warunkach harmonogramu Wyjazdu oraz świadczonych usług
dokonywane ze strony Organizatora są dopuszczalne, o ile są one niezbędne i nie są
znaczące dla realizacji programu.

3.5.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu Wyjazdu z
przyczyn od siebie niezależnych (siła wyższa, decyzje władz państwowych), a także
na skutek zbyt niskiej frekwencji lub warunków atmosferycznych uniemożliwiających
przeprowadzenie imprezy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku
odwołania Wyjazdu uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie, mailowo lub
poprzez wysłanie widomości sms nie później niż na dzień poprzedzający rozpoczęcie
Wyjazdu. W przypadku odwołania Wyjazdu uczestnikowi przysługuje zwrot całości
ceny biletu.
4. POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA ORAZ REZYGNACJE

4.1.

Maksymalna ilość uczestników wyjazdu to 20 osób. Decyduje kolejność zakupu
biletów.

4.2.

Po zakupie biletu, uczestniczka zobowiązana jest przesłać potwierdzenie dokonania
przelewu na adres e-mail ellezen@burdamedia.pl po otrzymaniu przez Organizatora
potwierdzenia dokonania przelewu Organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa
w Wyjeździe.

4.3.

Oświadczenie o rezygnacji z Wyjazdu uczestnik może złożyć w formie korespondencji
elektronicznej na adres e-mail Organizatora ellezen@burdamedia.pl za
potwierdzeniem odczytania wiadomości, przy czym za datę złożenia rezygnacji
przyjmuje się dzień wpływu informacji do Organizatora.

4.4.

Jeżeli rezygnacja z Wyjazdu nastąpi w terminie wcześniejszym, niż 14 dni przed dniem
Wyjazdu, całość uiszczonej przez uczestnika ceny biletu podlega zwrotowi.

4.5.

Jeżeli rezygnacja z Wyjazdu nastąpi w terminie późniejszym, niż 14 dni przed dniem
Wyjazdem, uczestnikowi nie przysługuje zwrot ceny biletów.

4.6.

W terminie nie krótszym, niż 7 dni przed dniem Wyjazdu, uczestnikowi przysługuje
prawo przeniesienia uprawnień na osobę spełniającą warunki udziału w Wyjeździe.

Osoba zastępująca powinna spełniać wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w
Wyjeździe oraz przyjąć na siebie wszystkie związane z uczestnictwem obowiązki,
wynikające z treści Regulaminu.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
5.1.

Warunkiem udziału w Wyjeździe jest dobry stan zdrowia uczestnika. Organizator ma
prawo odmówić uczestnikowi udziału w Wyjeździe, która wykazuje objawy
chorobowe, w tym w szczególności wskazujące na możliwość zarażenia wirusem
SARS-CoV-2. W takiej sytuacji uiszczona przez uczestnika cena biletu zostanie mu
zwrócona po pomniejszeniu o wysokość kosztów, które Organizator musiał
dotychczas ponieść w związku z zawartą z uczestnikiem osobą.

5.2.

Potwierdzając uczestnictwo uczestnik oświadcza, iż jest świadom swego stanu
zdrowia oraz faktu, że uczestnicząc w atrakcjach opisanych w harmonogramie pewne
ryzyko z nich wynikające. Uczestnik zobowiązuje się, że ćwiczenia będzie wykonywał
tylko w takim zakresie, w jakim ma świadomość, że leżą one w zasięgu jego
możliwości i nie niosą za sobą żadnego zagrożenia dla jego zdrowia, bezpieczeństwa i
sprawności.

5.3.

Organizator ma prawo nie dopuścić do uczestnictwa w Wyjeździe bądź
poszczególnych atrakcjach osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub
innych środków odurzających. W powyższym przypadku uczestnikowi nie
przysługuje zwrot należności za imprezę ani żadną jej część.

5.4.

Uczestnicy Wyjazdu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie
swojego wizerunku w materiałach promocyjnych, które powstaną podczas Wyjazdu i
będą opublikowane w mediach należących do Burda Media Polska Sp. z o.o.
6. DANE OSOBOWE

6.1.

Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

6.2.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane
dane osobowe, a konkretnie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, jest
BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska
15, tel. +48 22 3603 900, e-mail: kontakt@burdamedia.pl.

6.3.

Więcej informacji znajdziesz tutaj https://www.elle.pl/polityka-prywatnosci

7. REKLAMACJE

7.1.

Reklamacje związane z Wyjazdem będą przyjmowane przez Organizatora w formie
pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Wyjazdu.

7.2.

Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której
wejdą przedstawiciele Organizatora.

7.3.

W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data
jej nadania.

7.4.

Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję
Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.5.

Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym
wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję
Reklamacyjną.

7.6.

Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie
wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze
postępowania sądowego.

