REGULAMIN
SPRZEDAŻY
GRUPOWEJ

1. Regulamin Sprzedaży Grupowej dotyczy sprzedaży biletów wstępu do Jaskini Raj i Centrum Neandertalczyka dla grup powyżej 15 osób.
2. Dostępne są następujące formy składania rezerwacji na bilety do Jaskini Raj:
- elektroniczna – na adres email: jaskiniaraj@lysogory.com.pl
- faxem - na nr +48 41 346 55 18 wew. 22
- pisemna - na adres: Jaskinia Raj, 26-060 Chęciny
3. W celu zakupu biletów wstępu do Jaskini Raj konieczne jest:
1) wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia poprzez podanie prawdziwych danych
Zamawiającego,
2) zapoznanie się przez Zamawiającego z niniejszym regulaminem i jego akceptacja,
3) wybór terminu zwiedzania i ilości biletów (dziecko poniżej 4 lat ma prawo do bezpłatnego wstępu, pod
warunkiem, że jest pod opieką osoby dorosłej, która kupiła dla siebie bilet wstępu),
4) otrzymanie przez Zamawiającego od Działu Rezerwacji Jaskini Raj potwierdzenia rezerwacji na bilety
wstępu na wybrany przez Zamawiającego termin,
5) terminowe dokonanie przez Zamawiającego zapłaty 100% ceny za zamówione bilety,
6) jeżeli Zamawiający chce otrzymać fakturę - zgłoszenie potrzeby wystawienia faktury VAT i podanie
wymaganych danych do jej wystawienia.
4. Po otrzymaniu zamówienia na bilety grupowe i sprawdzeniu możliwości jego realizacji w danym terminie, Dział Rezerwacji Jaskini Raj przesyła Zamawiającemu potwierdzenie zamówienia na bilety albo
zawiadamia o odmowie przyjęcia zamówienia, w formie w jakiej otrzymał zamówienie tj.:
a) elektronicznie - na adres, z którego złożono zamówienie lub inny wskazany w tym celu w zamówieniu,
b) faxem – na numer, z którego złożono zamówienie lub inny na numer podany w tym celu w zamówieniu,
c) pisemnie – na adres podany przez Zamawiającego.
5. Potwierdzenie zamówienia jest dowodem zawarcia umowy na świadczenie usługi turystycznej, która
zawarta jest pod warunkiem zawieszającym, że Zamawiający dokona zapłaty ceny za bilety w terminie
określonym w niniejszym Regulaminie.

czytaj więcej

JASKINIA RAJ
ul. Dobrzączka, 26-060 Chęciny
Namiar GPS: N 50° 49’ 22.404’’ E 20° 30’ 12.132’’

tel.: +48 41 346 55 18
e-mail: jaskiniaraj@lysogory.com.pl
www.jaskiniaraj.pl

