
KULIG TATRZAŃSKI - REGULAMIN
I. Organizatorem kuligu jest firma OTO TATRY, wraz z siedzibą w Zakopanem przy ulicy
Kościuszki 10.

II. Usługa kuligu obejmuje: odbiór w pobliżu miejsca zakwaterowania na terenie
Zakopanego, bądź okolic, przejazd saniami, biesiadę góralską oraz transfer powrotny.

III. W ofercie kuligu znajduje się: Kulig Tatrzański z pochodniami + catering bez limitu

IV. Klient rezerwacji może dokonać telefonicznie pod numerem: +48 665 665 676, przez
formularz internetowy znajdujący się na stronie OtoTatry.pl. lub osobiście w biurze w
Zakopanem przy ul. Kościuszki 10

V. Rezerwacji telefonicznej dokonuje się poprzez podanie wszystkich niezbędnych danych
osoby, dokonującej rezerwacji miejsc w wybranym przez siebie terminie i określonej
godzinie tj.: numer telefonu kontaktowego, adres zakwaterowania na terenie Zakopanego,
bądź okolic oraz imienia i nazwiska. Po dokonaniu rezerwacji dane Klienta zostają
wprowadzone na listę rezerwacyjną. Blokada miejsca przez Klienta jest równoznaczna z
wpłaceniem opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30 zł lub 20 zł, nie później niż dwa dni przed
planowanym kuligiem, reszta kwoty musi zostać uregulowana najpóźniej w dniu kuligu.

VI. Rezerwacji internetowej dokonuje się poprzez przesłanie formularza na stronie
OtoTatry.pl i podanie w nim wszystkich niezbędnych danych osoby, dokonującej rezerwacji
miejsc w wybranym przez siebie terminie i o określonej godzinie tj.: numer telefonu
kontaktowego, adres zakwaterowania na terenie Zakopanego, bądź okolic oraz imienia i
nazwiska. Po dokonaniu rezerwacji i uregulowania przelewem kosztu biletów, lub opłaty
rezerwacyjnej w wysokości 50zł, dane Klienta zostają wprowadzone na listę rezerwacyjną, a
miejsca zablokowane w wybranym wcześniej terminie. W przypadku opłacenia przez Klienta
opłaty rezerwacyjnej, reszta kwoty musi zostać uregulowana najpóźniej w dniu kuligu.

VII. Rezerwacji w biurze Klient dokonuje poprzez podanie pracownikowi biura wszystkich
niezbędnych danych osoby, dokonującej rezerwacji miejsc w wybranym przez siebie terminie
i o określonej godzinie tj.: numer telefonu kontaktowego, adres zakwaterowania na terenie
Zakopanego, bądź okolic oraz imienia i nazwiska. Po dokonaniu rezerwacji dane klienta
zostają wprowadzone na listę rezerwacyjną. Blokada miejsca przez klienta jest równoznaczna
z uregulowaniem kosztu biletów w wybranym przez siebie wcześniej terminie lub opłaty
rezerwacyjnej w wysokości 30 zł lub 20 zł. W przypadku opłacenia przez Klienta opłaty
rezerwacyjnej, reszta kwoty musi zostać uregulowana najpóźniej w dniu kuligu.

VIII. Początkiem realizacji usługi jest moment, w którym Klient wsiądzie do wyznaczonego
pojazdu o ustalonym wcześniej miejscu odbioru i o określonej godzinie.

IX. Rezerwacja biletu na kulig przez Klienta na konkretny dzień i godzinę jest równoznaczna
z blokadą danych miejsc. Uniemożliwia tym samym zakup tych biletów dla innych Klientów
i obciąża kosztami organizatora. W związku z tym, w przypadku, gdy Klient zamierza
anulować zakupione wcześniej bilety, wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi.



X. Jeżeli Klient się spóźni lub nie zjawi w wyznaczonym miejscu, o konkretnej godzinie,
jego rezerwacja jest równoznaczna z anulacją biletu bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty.

XI. Klienci, którzy nie wykupili transferów zobowiązani są do dotarcia na miejsce startu
kuligu w wyznaczonym terminie i o konkretnej godzinie na “własną rękę”. Miejsce oraz
godzina startu kuligu podane są na bilecie. W skład usługi dotyczącej transferów nie wchodzi
odbiór z miejsca zakwaterowania, lecz odbiór z wyznaczonego miejsca na terenie miasta
Zakopane, bądź okolic.

XII. Szczegóły przeprowadzenia kuligu:

- Sanie są 4-osobowe. W przypadku grup 3,7 lub 11-osobowych obowiązkowe jest
opłacenie jednego wolnego miejsca w saniach tj. 40zł/miejsce.

- Sanie są 4-osobowe, jeżeli życzą Państwo sobie mieć sanie na wyłączność należy
dokupić odpowiednią ilość usługi “Wolne miejsce w saniach”.

- W przypadku małej ilości śniegu sanie zostaną zastąpione dorożkami.
- Dzieci do lat 3 GRATIS, jeżeli siedzą na kolanach jednego z rodziców. Jeżeli życzą

sobie Państwo, aby dziecko miało swoje miejsce siedzące należy dokupić “Wolne
miejsce w saniach”.

- Czas trwania kuligu: 2h (1h kulig + 1h biesiada przy ognisku)
- Kulig odbywa się na świeżym powietrzu w miejscowości Poronin.
- Każdy z uczestników kuligu powinien zadbać we własnym zakresie o swój

odpowiedni ubiór tj. Ciepłe buty, czapka, szalik, rękawiczki itd..
- Kącik dla par – oferta specjalna kuligu, w której zakres wchodzi prywatne miejsce dla

pary z własnym stolikiem i krzesłami podczas biesiady przy ognisku.

XIII. Organizator kuligu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zachowania Klientów i
osób towarzyszących im, wyrządzone pod wpływem alkoholu i innych używek, oraz
związane z tym ewentualne uszczerbki na zdrowiu.

XIV. Usługa kuligu może zostać Klientowi, którego stan wskazuje na użycie przez niego
alkoholu, lub innych używek, oraz również, gdy jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu
innych osób.

XV. Klient odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie w trakcie realizacji
kuligu, oraz szkody wyrządzone przez osoby małoletnie, będące pod jego opieką.

XVII. Jeżeli Klient samowolnie opuści kulig, na którymkolwiek etapie jego realizacji,
organizator nie ponosi za to odpowiedzialności, a także za transport powrotny do miejsca
wcześniejszego odbioru Klienta.

XVIII. Miejsca podczas biesiady przy ognisku nie są imiennie rezerwowane. Klienci zajmują
miejsca w sposób całkowicie dowolny.

XIX. Klient podejmując decyzję o udziale w kuligu musi się liczyć z możliwością zmiany
lub pogorszenia warunków pogodowych, oraz podejmuje decyzję na własną
odpowiedzialność



XX. Organizator może odwołać realizację kuligu wraz z towarzyszącymi mu atrakcjami z
przyczyn mu niezależnych tj. niska frekwencja, czy złe warunki pogodowe. Tym samym
zastrzega sobie prawo, iż nie ponosi żadnych kosztów związanych z odwołaniem kuligu.
Uczestnicy o odwołaniu kuligu zostają powiadomieni telefonicznie, bądź mailowo. W
przypadku braku możliwości odbycia się odwołanego kuligu w późniejszej godzinie lub
terminie, koszty poniesionych biletów przez Klienta zostają zwrócone.

XXI. Każdy z Klientów ma prawo do wykonywania fotografii, czy nagrań filmowych, lecz
tylko i wyłącznie na własny użytek. W innym przypadku musi otrzymać zgodę organizatora,
na rozpowszechnianie swoich materiałów.

XXII. Udział w kuligu wiążę się z wyrażeniem zgody przez Klienta na wykorzystanie jego
wizerunku znajdującego się na fotografiach, czy nagraniach filmowych, które wykonał
organizator podczas kuligu w celu marketingowym i reklamowym. Klient nie zgadzający się
na wyrażenie zgody dotyczącej wykorzystania swojego wizerunku, musi o tym niezwłocznie
poinformować organizatora.

XXIII. Umowa zawarta między Klientem, a organizatorem, jest równoznaczna z wyrażeniem
zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych.

XXIV. Ceny biletów są cenami brutto, zawierają wliczony podatek. Mogą być również
dostosowywane do miejsca kuligu, trasy, miejsca biesiady, liczby uczestników, czy innych
dodatkowych usług.

XXV. Niestosowanie się do zasad kuligu, po zgodzeniu się z jego regulaminem wiąże się z
zastosowaniem przepisów Kodeksu Cywilnego.


