WORK & TRAVEL USA 2020 – REGULAMIN OTRZYMANIA RABATU „CEDAR POINT EARLY BIRD”
Regulamin określa kwoty rabatów oraz zasady ich otrzymania dla Uczestników w opcji FULL, którzy wybiorą ofertę
Cedar Point:
1. Regularna opłata za program Work & Travel USA w opcji FULL wynosi 1170 USD, płatna w dwóch ratach:
- 1 rata 200 USD w terminie 30 dni od podpisania umowy z biurem TBW,
- 2 rata 970 USD w terminie 3 dni od podpisania kontraktu z pracodawcą Cedar Point.
2. Rabat „Cedar Point Early Bird” będzie odliczany od kwoty drugiej raty za program.
3. Kwota rabatu „Cedar Point Early Bird” zależeć będzie od daty zgłoszenia się na ofertę Cedar Point oraz limitu miejsc
w danej puli. Każda pula ma ściśle ograniczoną liczbę miejsc.
PULA A: 300$ - dla osób, które wybiorą ofertę Cedar Point do 20.11.2019 lub do wyczerpania liczby miejsc z Puli A*
PULA B: 200$ - dla osób, które wybiorą ofertę Cedar Point do 20.12.2019 lub do wyczerpania liczby miejsc z Puli B*
PULA C: 100$ - dla osób, które wybiorą ofertę Cedar Point do 20.01.2020 lub do wyczerpania liczby miejsc z Puli C*
*w zależności co nastąpi pierwsze, upływ terminu lub wyczerpie się limit miejsc w danej puli.
4. O przyznaniu danej kwoty rabatu decyduje kolejność zgłaszania się na ofertę Cedar Point Uczestników zapisanych
w The Best Way do programu Work & Travel USA, zasada „first come first served”.
5. Jeżeli limit miejsc w danej puli wyczerpie się przed upływem terminu jej obowiązywania Uczestnik otrzyma rabat
z kolejnej puli.
6.Uczestnik nabywa prawo do rabatu „Cedar Point Early Bird” po spełnieniu następujących warunków:
- Uczestnik już zapisany do programu Work & Travel USA zgłasza wybór oferty Cedar Point emailowo, pisząc na adres:
biuro@thebestway.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numery telefonów: 61 622 95 51 lub 61 853 66 98.
- Uczestnik nie zapisany do programu Work & Travel USA musi najpierw dokonać rejestracji do programu: wypełnić
formularz rejestracyjny online na stronie https://www.tbw.pl/zapisy/, podpisać umowę uczestnictwa i dokonać wpłaty
opłaty organizacyjnej 1090 zł.
7. W przypadku wyczerpania się całego limitu miejsc z pul A, B, C przed upływem terminów podanych w punkcie 3
niniejszego regulaminu, biuro The Best Way powiadomi na swojej stronie internetowej oraz FB o zakończeniu promocji
„Cedar Point Early Bird”.
Kwoty rabatów po przeliczeniu na złotówki, w przybliżeniu, wg. kursu 1 USD = 3,90 PLN:
300$ = 1170 PLN
200$ = 780 PLN
100$ = 390 PLN
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