WORK & TRAVEL USA 2019 - REGULAMIN RABATÓW
Regulamin określa kwoty rabatów oraz zasady ich otrzymania dla osób, które dokonają rejestracji do programu
Work & Travel USA 2019.
1. Regularna opłata organizacyjna wynosi 1000 zł.
2. Klient nabywa prawo do rabatu odliczanego od kwoty opłaty organizacyjnej po spełnieniu następujących warunków:
a. wypełnienie formularza rejestracyjnego online (Registration Form).
b. podpisanie umowy uczestnictwa w programie.
c. dokonanie wpłaty opłaty organizacyjnej zgodnie z poniższymi zasadami i terminami:

Data rejestracji

18 i 19 października 2018

Kwota Rabatu

Kwota opłaty organizacyjnej

„Early Bird”

po rabacie

150 zł

850 zł

3. Opłatę organizacyjną można uiścić W DNIU ZAPISU gotówką w biurze lub przelewem na konto podane w umowie.
4. W przypadku Rabatu Early Bird wpłaty należy dokonać najpóźniej do końca dnia, w którym kończy się obowiązywanie
rabatu: gotówką w biurze do godziny 17:00 lub potwierdzenie przelewu wysłane emailem do godz. 23:59 dnia 19.10.2018
5. RABATY DLA STAŁYCH KLIENTÓW THE BEST WAY:
Rabat 100 zł na zapis do 30.11.2018
Rabat 50 zł na zapis od 01.12.2018

6. RABATY DLA GRUP
4-6 znajomych (w grupie może być max 1 secondtimer*) – każda osoba z grupy otrzyma 50 PLN rabatu,
7-10 znajomych (w grupie może być max 2 secondtimerów*) - każda osoba z grupy otrzyma 70 PLN rabatu,
11 i więcej znajomych (w grupie może być max 3 secondtimerów*) - każda osoba z grupy otrzyma 100 PLN rabatu.
* Secondtimer - osoba jadąca kolejny raz na W&T USA z TBW
7. Warunki otrzymania rabatu grupowego (niezależnie od daty rejestracji na program):
a. Wszystkie osoby z grupy wypełniają Registration Form oraz podpisują umowę (w biurze lub wysyłają skan emailem) oraz
dokonują wpłaty opłaty organizacyjnej tego samego dnia.
b. Jeżeli zgłoszona liczba osób nie zapisze się i nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie i przez to spadnie wymagana
do uzyskania rabatu liczebność grupy, Klient już zapisany będzie zobowiązany do dopłaty udzielonego rabatu.
8. ZASADY DODATKOWE
a. Uczestnik jadący z TBW po raz pierwszy może skorzystać tylko z jednego rodzaju rabatu.
b. Stały klient może łączyć rabaty niezależnie od daty rejestracji na program.
JEŻELI ZAPISUJESZ SIĘ ONLINE PAMIĘTAJ:
Rabat Early Bird przysługuje wyłącznie osobie, która wypełni formularz, odeśle podpisaną umowę oraz potwierdzenie
przelewu na adres: biuro@thebestway.pl najpóźniej do 19.10.2018 do godz. 23:59.

THE BEST WAY, ul. Zeylanda 4/2 Poznań, tel. 61 622 95 51, biuro@thebestway.pl

