
REGULAMIN WYDARZENIA  

1. Przedmiotem oferty jest „Prezentacja najciekawszych miejsc na Islandii” (zwana dalej 

Wydarzeniem) przeprowadzona przez Our Little Adventures (zwana dalej Organizatorem), 

reprezentowana przez Mariusza Zielonkę.  

2. Wydarzenie jest imprezą o charakterze  studyjnym, a jego najważniejszym   elementem   jest   

program, który umożliwia poznanie najciekawszych miejsc na Islandii. 

3. W Wydarzeniu mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie (ukończone 18 rok życia najpóźniej w 

dniu rozpoczęcia Wydarzenia – zwane Uczestnikiem), które dokonały stosownej opłaty uczestnictwa 

(zwanej dalej Opłatą) w Wydarzeniu. Osoba niepełnoletnia może  brać udział w Wydarzeniu 

wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która będzie za nią odpowiedzialna. 

4. Uczestnik zgłasza swój udział w Wydarzeniu za pośrednictwem formularza na stronie internetowej 

ourlittleadventures.pl (zwanego dalej Zgłoszeniem). W Zgłoszeniu Uczestnik podaje wymagane w 

formularzu dane.  

5. Wydarzenie odbędzie się we wskazanym przez Uczestnika, w formularzu, terminie. Warunkiem 

organizacji Wydarzenia jest zebranie grupy 6 osób. 

6. Wydarzenie może zostać odwołane w każdym momencie z przyczyn niezależnych od Organizatora 

(np. warunki pogodowe, odwołane loty). Odwołanie Wydarzenia przez Organizatora wiąże się ze 

zwrotem 100% wpłaconej przez uczestnika Opłaty i wyczerpuje tym samym wszelkie roszczenia 

Uczestnika wobec Organizatora. 

7. Program wydarzenia jest uzależniony od warunków panujących na Islandii w terminie Wydarzenia. 

Mogą one wpłynąć na zakres Wydarzenia, eliminując z niego niemożliwe do zrealizowania, z przyczyn 

niezależnych od Organizatora elementy, co jednak nie może być podstawą do żądania zwrotu całości 

lub części wniesionej Opłaty. 

8. Każdy Uczestnik Wydarzenia bierze udział w Wydarzeniu na własne ryzyko, a Organizator jest 

zwolniony w tym zakresie z odpowiedzialności z wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej 

Organizatora. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone 

Uczestnikom przez innych Uczestników oraz przez osoby trzecie. 

9. W zgłoszeniu Uczestnik zobowiązany jest do złożenia następującego oświadczenia o zapoznaniu się 

z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniu jego postanowień: "Owiadczam, że zapoznałem się z 

Regulaminem Wydarzenia zamieszczonym na stronie internetowej: www.ourlittleadventures.pl i 

akceptuję jego postanowienia. 

10. Zgłoszenia Uczestników niespełniające powyższych wymogów nie będą brane pod uwagę. 

11. Uczestnik uzyskuje prawo do udziału w Wydarzeniu po potwierdzeniu przez Organizatora 

przyjęcia zgłoszenia dokonanym pocztą elektroniczną na adres, który Uczestnik wskazał w Zgłoszeniu. 

11. Bazą noclegową i organizacyjną Wydarzenia będzie miasto Hella (południowo-wschodnia 

Islandia). 

13. Uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach dwuosobowych z łazienką współdzieloną. W 

zależności od terminu i dostępności Uczestnicy bazą noclegową będzie wolnostojący dom na 

wyłączność Uczestników. 

15. Uczestnik zapewnia sobie indywidualnie i na własny koszt: 



a) dotarcie do portu lotniczego w Keflaviku w wybranym przez siebie terminie z zastrzeżeniem pkt 16 

Regulaminu; 

b) wyżywienie; 

c) ciepłą odzież;  

d) inne usługi i świadczenia, które nie zostały wprost wymienione jako zapewnione przez 

Organizatora w ramach Opłaty. 

15. Koszty wyżywienia mogą być dzielone między wszystkich Uczestników Wydarzenia – po 

uprzedniej zgodzie Uczestników. 

16. W ramach wniesionej przez Uczestnika opłaty za uczestnictwo w Wydarzeniu Organizator 

zapewnia: 

a) cztery noclegi w pokojach dwuosobowych; 

b) transport wraz z paliwem; 

c) polskojęzycznego opiekuna; 

d) indywidualne ubezpieczenie zdrowotne (koszt leczenia - 30000€, koszt NNW – 15000€); 

d) organizację i realizację programu Wydarzenia, z zastrzeżeniem treści punktu 4 Regulaminu. 

17. Uczestnik w Zgłoszeniu może zlecić zakup w imieniu Uczestnika/Uczestników biletu lotniczego na 

wybranej trasie i terminie.  

18 Zaznaczenie tej opcji w Zgłoszeniu potwierdza udzielenie przez Uczestnika/Uczestników  

Organizatorowi pełnomocnictwa do dokonania w jego imieniu czynności prawnych, o których mowa 

w pkt. 17. 

19. Złożenie zlecenia wymaga podania dodatkowych danych wymaganych w procesie zakupu biletu.  

20. Przekazane dane mogą być użyte jedynie w celu wymienionym w pkt 16 Regulaminu. Nie mogą 

one być przetwarzane do innych celów oraz udostępniane innym osobom lub podmiotom. 

21. Po zakończeniu Wydarzenia dane, o których mowa w pkt 17 zostają usunięte z bazy danych 

Organizatora. 

22. Opłata zostaje powiększona o kwotę zakupu biletu.  

23. Brak jest możliwości rezygnacji, zmiany nazwiska lub terminu zakupionego biletu. 

24. W przypadku rezygnacji koszt biletu nie podlega zwrotowi, o którym mowa w pkt. 24 lub 25.  

25. Gwarancją uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie pełnej Opłaty na numer rachunku 

prowadzony przez mBank:  

26. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu Opłaty (końcowy termin zostanie wskazany w treści maila 

potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia) Uczestnik zostaje skreślony z listy Uczestników i nie ma prawa 

uczestnictwa w Wydarzeniu. 

27. Wszelkie zmiany terminu płatności są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. 

28. Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem Wydarzenia 

gwarantuje zwrot Opłaty w wysokości 50% wniesionej Opłaty. 



29. Rezygnacji w późniejszym terminie lub nie pojawienie się w wyznaczonym terminie na lotnisku w 

Keflaviku spowoduje brak zwrotu Opłaty.  


