
 
 

 
 

Warunki rezerwacji 
dla grup zorganizowanych 

 
 Krajowe Centrum Edukacji i Wypoczynku TPD ZG 

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny TPD ZG w Jastrzębiej Górze 
 

 
1. Podmiotem udostępniającym pokoje i domki na pobyty gościnne jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny, ul. Krakowskie                
Przedmieście 6, 00-325 Warszawa. 
 
2. Niniejsze warunki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  
 
3. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją Warunków rezerwacji dla grup zorganizowanych i Regulaminu Ośrodka               
Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego TPD ZG.  
 
4. Wstępnej rezerwacji pokoi i domków można dokonać mailowo pod adresem jastrzebiagora@tpdzg.org.pl lub telefonicznie pod               
numerem tel. 22 828 62 73. 
 
5. Wstępnie przyjęta rezerwacja jest obowiązująca po wpłaceniu zadatku w wysokości 20% kosztów pobytu określonych przez                
Porozumienie zawarte między Organizatorem a Zarządem Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.  
Wpłat należy dokonywać na konto: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 
77 1240 6175 1111 0000 4569 8705  
W tytule wpłaty bądź przelewu prosimy o podanie informacji: 
PRZEDPŁATA + [termin rezerwacji] + [Nazwa Organizatora]  
 
6. Zmiana bądź odwołanie rezerwacji są możliwe do 30 dni przed terminem przyjazdu określonym w zawartym Porozumieniu.                
Wymagają zgłoszenia na piśmie (drogą pocztową bądź mailowo) oraz podpisania aneksu do Porozumienia.  
Zmiany bądź odwołanie rezerwacji niezgłoszone przez Organizatora do TPD ZG w terminie min. 30 dni przed przyjazdem danej grupy, 
skutkować będą obciążeniem Organizatora częścią kosztów straty finansowej poniesionej przez TPD ZG w wyniku niedotrzymania 
przez Organizatora warunków Porozumienia. 
 
7. W przypadku rezerwacji dokonywanych w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym przyjazdem Organizator zobowiązany jest                 
do przesłania potwierdzenia wpłaty zadatku na e‐mail: jastrzebiagora@tpdzg.org.pl w celu weryfikacji w dziale księgowości.  
 
9. Pobyt w ośrodku rozpoczyna się o godzinie 13.00, a kończy o godzinie 10.00 dnia następnego.  
 
10. Niniejsze warunki stanowią integralną część Porozumienia oraz Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego TPD ZG,             
opublikowane są na terenie ośrodka oraz na stronie internetowej tpd.org.pl.  
 
11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków, przy czym nowe postanowienia                
nie obowiązują osób rezerwujących, które dokonały rezerwacji przed wprowadzeniem zmian.  
 
12. Niniejsze warunki rezerwacji wchodzą w życie z dniem 01.02.2019 r. 
 
 
 

 ___________________________________ 
Nazwa Organizatora 

 ……………………………………………….... 
 

………………………………………..……….. 
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