
REGULAMIN PROMOCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji jest Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi, KRS 0000178650, zwany dalej Organizatorem/Rainbow.
2. Przystępując do promocji, Klient akceptuje treść Regulaminu Promocji.
3. Promocja dotyczy zakupu imprez turystycznych z oferty Rainbow Lato 2023.
4. Promocja obowiązuje w terminie od 01.03.2023 r. do 22.03.2023 r.
5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy
 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz postanowienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa w imprezach 
 turystycznych organizowanych przez Rainbow zwanych dalej OWU.

II. USŁUGA - PEWNOŚĆ NIEZMIENNEJ CENY ZA 69 zł/os.
1. Usługa - pewności niezmienne ceny gwarantuje stałość ceny podstawowej zakupionej imprezy turystycznej (z wyłączeniem kosztów 
 dodatkowych związanych z uczestnictwem w imprezie turystycznej takich jak np. koszty zakupu wiz, kosztów dodatkowych związanych
 z realizacją programów imprez turystycznych objazdowych i  imprez turystycznych 7+7 zwiedzanie i wypoczynek, kosztów wycieczek 
 fakultatywnych) bez względu na zmiany: 
 • kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
 • wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego 
  udziału w realizacji imprezy turystycznej;
 • opłat lotniskowych lub opłaty za wejście i zejście na ląd w portach oraz lotniskach;
 • kursów walut mających znaczenie dla imprezy turystycznej.
2. Cena promocyjna usługi – pewność niezmiennej ceny wynosi 69 zł/os. Usługę można zakupić w ciągu 7 dni od daty wpłaty zaliczki na 
 poczet ceny imprezy turystycznych, ale nie później niż do dnia 22.03.2023 r. 
3. Warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny zakupu usługi - pewność niezmiennej ceny jest jej zakup przez wszystkich Uczestników 
 imprezy turystycznej objętych jedną umową zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej. Warunek ten nie dotyczy Uczestników
 w wieku do 2 lat.

III. RABAT DO 800 zł.
1. Przy zakupie imprez turystycznych objętych promocją, Klienci mogą otrzymać rabat nawet do 800 zł
2. Rabat dotyczy cen imprez turystycznych dla uczestników pełnopłatnych, natomiast nie dotyczy osób zakwaterowanych na dostawkach 
 oraz dzieci korzystających z obniżonej ceny imprezy turystycznej.                                                               
3. Aktualna oferta imprez turystycznych objętych promocją wraz ze wskazaniem wysokości rabatu przy zakupie danej imprezy turystycznej 
 znajduje się na stronie R.pl.

IV. RABAT DO 400 ZŁ NA ZAKUP CZĘŚCI WYPOCZYNKOWEJ W WYBRANYM PRZEZ KLIENTA HOTELU
  W RAMACH IMPREZ TURYSTYCZNYCH 7+7 ZWIEDZANIE + WYPOCZYNEK
1. Rabat dotyczy zakupu części wypoczynkowej imprezy turystycznej 7+ 7 zwiedzanie + wypoczynek w wybranym przez Klienta hotelu. 
2. Warunkiem otrzymania dodatkowego rabatu wskazanego powyżej jest jednoczesny zakup przez Klienta imprezy turystycznej obejmują-
cej łącznie zwiedzanie i wypoczynek w wybranym przez Klienta hotelu.
3. Rabat dotyczy osób pełnopłatnych, natomiast nie dotyczy osób zakwaterowanych na dostawkach oraz dzieci korzystających z obniżonej 
ceny imprezy turystycznej.                                                                     
4. Oferta imprez turystycznych objętych promocją wraz ze wskazaniem wysokości rabatu przy zakupie danej imprezy turystycznej znajduje 
się na stronie R.pl.

V. PÓŁROCZNA PRENUMERATA MIESIĘCZNIKA „NG TRAVELER” wydawnictwa Burda Media Polska sp. z o.o. 
     (dalej zwaną: prenumeratą miesięcznika) za 1 zł.
1. Klient może dokonać zakupu prenumeraty miesięcznika w promocyjnej cenie wyłącznie razem z zakupem w ramach promocji dowolnej 
 imprezy turystycznej objazdowej oraz imprezy turystycznej 7+7 zwiedzanie i wypoczynek z oferty Rainbow Lato 2023.
2. Promocja obejmuje półroczną prenumeratę miesięcznika - 6 następujących po sobie wydań miesięcznika, począwszy od numeru 07/2023
 za cenę 1 zł.

3. Do rezerwacji jednej imprezy turystycznej objętej promocją (bez względu na liczbę uczestników imprezy turystycznej wskazanych w umowie
 zgłoszenia) przysługuje jedna prenumerata miesięcznika w promocyjnej cenie.
4. Zakupu prenumeraty miesięcznika w promocyjnej cenie można dokonać jedynie w procesie rezerwacji imprezy turystycznej. Po zakoń-
 czeniu procesu rezerwacji i jej potwierdzeniu, prenumeraty miesięcznika w ramach promocji nie będzie można już zakupić. Celem zrealizo-
 wania zakupu miesięczników objętych promocją w procesie rezerwacji imprezy turystycznej należy podać dane adresowe osoby zama-
 wiającej imprezę turystyczną (wyłącznie adresy na terenie Polski) i numer telefonu komórkowego.
5. Prenumerata miesięcznika jest przypisywana do „Osoby zamawiającej/Płatnika”.
6. W terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia promocji, czyli do 29.03.2023 r. osoba zamawiająca imprezę turystyczną otrzyma od 
 Rainbow sms-em na podany w procesie rezerwacji imprezy turystycznej numer telefonu kod alfanumeryczny wraz z linkiem do dedyko-
 wanej podstrony w serwisie www.kultowy.pl. Warunkiem skorzystania z zakupionej w ramach promocji prenumeraty miesięcznika jest 
 wpisanie otrzymanego kodu alfanumeryczny na przesłany link. Kod jest ważny do dnia 30.04.2023 r., po tym terminie kod wygasa i nie 
 będzie możliwe zrealizowanie przesyłki miesięczników objętych promocją.
7. Przesyłki zaprenumerowanych miesięczników będzie dokonywać wydawca miesięcznika na wskazane w procesie rezerwacji adresy, 
 wyłącznie na terenie Polski.
8. W przypadku anulowania lub odwołania rezerwacji zarówno przez Klienta, jak i przez Rainbow, a także w przypadku rezygnacji Klienta
 z zakupionej w promocji imprezy turystycznej lub zamiany na inną – prenumerata nie zostaje anulowana.

VI. EKSTRA BENEFIT DLA POSIADACZY KART STAŁEGO KLIENTA RAINBOW
a. PARKING PRZY LOTNISKU ZA 49 ZŁ! 

1. Promocja adresowana jest do Klientów posiadających aktywne Karty Stałego Klienta Rainbow. Informacje dotyczące zasad przyzna-
 wiania i uprawnień z tytułu posiadania Karty Stałego Klienta znajdują się: https://r.pl/karty-bony-vouchery.
2. Możliwość rezerwacji parkingu przy lotnisku w ramach promocji dotyczy wybranych imprez turystycznych z wylotami z wybranych lotnisk
 w Polsce, z jakich Rainbow oferuje wyloty dla imprez turystycznych z oferty Lato 2023. Rainbow nie zwraca kosztów zakupu usługi
 w przypadku nieskorzystania z niej przez uprawnionego.
3. Usługę parkingu przy lotnisku w cenie promocyjnej 49 zł, można nabyć tylko łącznie z zakupem imprezy turystycznej objętej promocją. 
 Dla jednej rezerwacji/umowy zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej (bez względu na liczbę uczestników) przysługuje jedno 
 miejsce parkingowe objęte promocją. Dostępność miejsc na parkingach jest ograniczona.
4. Zakupu usługi parkingu przy lotnisku za 49 zł. można dokonać wyłącznie w trakcie procesu rezerwacji imprezy turystycznej. 
5. Klient, który dokonał zakupu usługi parkingu przy lotnisku w ramach promocji, w terminie do 3 dni roboczych od daty zakupu imprezy 
 turystycznej otrzyma na wskazany w procesie zakupu adres e-mail kod promocyjny potwierdzający prawo do skorzystania z usługi.
 Po otrzymaniu kodu promocyjnego należy wejść na stronę https://parkingi.r.pl/, wyszukać parking przy wybranym lotnisku, zaznaczyć 
 datę przyjazdu i wyjazdu. Następnie na stronie formularza rezerwacyjnego parkingu należy zaznaczyć: „Mam kod promocyjny”, wpisać 
 kod promocyjny i kliknąć przycisk „Użyj kodu”. Potwierdzenia rezerwacji zostanie wysłane drogą mailową.
6. Warunkiem skorzystania z usługi jest okazanie na parkingu przy lotnisku biletu parkingowego w formie papierowej lub elektronicznej.
7. Anulowanie rezerwacji bądź rezygnacja z uczestnictwa w imprezie turystycznej Rainbow przez Klienta jest równoznaczna z rezygnacją
 z usługi parkingu przy lotnisku za 49 zł., Klientowi w tym przypadku nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów zakupu tej usługi.

VII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE dot. Promocji określonych w Regulaminie
1. Promocja nie dotyczy:
 a) zamówień grupowych (od 21 osób)
 b) zakupu samych biletów lotniczych
 c) imprez turystycznych realizowanych w Polsce oraz imprez turystycnych z dojazdem własnym.
2. Aktualne dane o zakresie promocji są dostępne w sieci sprzedaży Rainbow oraz na stronie R.pl
3. Informacja o aktualnych cenach dostępna jest w sieci sprzedaży Rainbow oraz na stronie R.pl
4. Ilość miejsc w promocji jest ograniczona.

VIII. REKLAMACJE
1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu promocji można składać w formie pisemnej - listem poleconym na 
 adres siedziby głównej Rainbow (ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź) bądź mailem na adres: sekretariat@R.pl z podaniem następujących 
 danych: imię i nazwisko, numer rezerwacji, termin wyjazdu oraz  zwrotny  adres e-mail.
2. Reklamacja powinna być złożona w terminie do 30 dni od daty zakończenia promocji.

Regulamin z mocą obowiązywania od dnia 01.03.2023 r.

REGULAMIN PROMOCJI
OFERTY RAINBOW LATO 2023

Promocja obowiązuje od 01.03.2023 r. do 22.03.2023 r.



I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji jest Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi, KRS 0000178650, zwany dalej Organizatorem/Rainbow.
2. Przystępując do promocji, Klient akceptuje treść Regulaminu Promocji.
3. Promocja dotyczy zakupu imprez turystycznych z oferty Rainbow Lato 2023.
4. Promocja obowiązuje w terminie od 01.03.2023 r. do 22.03.2023 r.
5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy
 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz postanowienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa w imprezach 
 turystycznych organizowanych przez Rainbow zwanych dalej OWU.

II. USŁUGA - PEWNOŚĆ NIEZMIENNEJ CENY ZA 69 zł/os.
1. Usługa - pewności niezmienne ceny gwarantuje stałość ceny podstawowej zakupionej imprezy turystycznej (z wyłączeniem kosztów 
 dodatkowych związanych z uczestnictwem w imprezie turystycznej takich jak np. koszty zakupu wiz, kosztów dodatkowych związanych
 z realizacją programów imprez turystycznych objazdowych i  imprez turystycznych 7+7 zwiedzanie i wypoczynek, kosztów wycieczek 
 fakultatywnych) bez względu na zmiany: 
 • kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
 • wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego 
  udziału w realizacji imprezy turystycznej;
 • opłat lotniskowych lub opłaty za wejście i zejście na ląd w portach oraz lotniskach;
 • kursów walut mających znaczenie dla imprezy turystycznej.
2. Cena promocyjna usługi – pewność niezmiennej ceny wynosi 69 zł/os. Usługę można zakupić w ciągu 7 dni od daty wpłaty zaliczki na 
 poczet ceny imprezy turystycznych, ale nie później niż do dnia 22.03.2023 r. 
3. Warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny zakupu usługi - pewność niezmiennej ceny jest jej zakup przez wszystkich Uczestników 
 imprezy turystycznej objętych jedną umową zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej. Warunek ten nie dotyczy Uczestników
 w wieku do 2 lat.

III. RABAT DO 800 zł.
1. Przy zakupie imprez turystycznych objętych promocją, Klienci mogą otrzymać rabat nawet do 800 zł
2. Rabat dotyczy cen imprez turystycznych dla uczestników pełnopłatnych, natomiast nie dotyczy osób zakwaterowanych na dostawkach 
 oraz dzieci korzystających z obniżonej ceny imprezy turystycznej.                                                               
3. Aktualna oferta imprez turystycznych objętych promocją wraz ze wskazaniem wysokości rabatu przy zakupie danej imprezy turystycznej 
 znajduje się na stronie R.pl.

IV. RABAT DO 400 ZŁ NA ZAKUP CZĘŚCI WYPOCZYNKOWEJ W WYBRANYM PRZEZ KLIENTA HOTELU
  W RAMACH IMPREZ TURYSTYCZNYCH 7+7 ZWIEDZANIE + WYPOCZYNEK
1. Rabat dotyczy zakupu części wypoczynkowej imprezy turystycznej 7+ 7 zwiedzanie + wypoczynek w wybranym przez Klienta hotelu. 
2. Warunkiem otrzymania dodatkowego rabatu wskazanego powyżej jest jednoczesny zakup przez Klienta imprezy turystycznej obejmują-
cej łącznie zwiedzanie i wypoczynek w wybranym przez Klienta hotelu.
3. Rabat dotyczy osób pełnopłatnych, natomiast nie dotyczy osób zakwaterowanych na dostawkach oraz dzieci korzystających z obniżonej 
ceny imprezy turystycznej.                                                                     
4. Oferta imprez turystycznych objętych promocją wraz ze wskazaniem wysokości rabatu przy zakupie danej imprezy turystycznej znajduje 
się na stronie R.pl.

V. PÓŁROCZNA PRENUMERATA MIESIĘCZNIKA „NG TRAVELER” wydawnictwa Burda Media Polska sp. z o.o. 
     (dalej zwaną: prenumeratą miesięcznika) za 1 zł.
1. Klient może dokonać zakupu prenumeraty miesięcznika w promocyjnej cenie wyłącznie razem z zakupem w ramach promocji dowolnej 
 imprezy turystycznej objazdowej oraz imprezy turystycznej 7+7 zwiedzanie i wypoczynek z oferty Rainbow Lato 2023.
2. Promocja obejmuje półroczną prenumeratę miesięcznika - 6 następujących po sobie wydań miesięcznika, począwszy od numeru 07/2023
 za cenę 1 zł.

3. Do rezerwacji jednej imprezy turystycznej objętej promocją (bez względu na liczbę uczestników imprezy turystycznej wskazanych w umowie
 zgłoszenia) przysługuje jedna prenumerata miesięcznika w promocyjnej cenie.
4. Zakupu prenumeraty miesięcznika w promocyjnej cenie można dokonać jedynie w procesie rezerwacji imprezy turystycznej. Po zakoń-
 czeniu procesu rezerwacji i jej potwierdzeniu, prenumeraty miesięcznika w ramach promocji nie będzie można już zakupić. Celem zrealizo-
 wania zakupu miesięczników objętych promocją w procesie rezerwacji imprezy turystycznej należy podać dane adresowe osoby zama-
 wiającej imprezę turystyczną (wyłącznie adresy na terenie Polski) i numer telefonu komórkowego.
5. Prenumerata miesięcznika jest przypisywana do „Osoby zamawiającej/Płatnika”.
6. W terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia promocji, czyli do 29.03.2023 r. osoba zamawiająca imprezę turystyczną otrzyma od 
 Rainbow sms-em na podany w procesie rezerwacji imprezy turystycznej numer telefonu kod alfanumeryczny wraz z linkiem do dedyko-
 wanej podstrony w serwisie www.kultowy.pl. Warunkiem skorzystania z zakupionej w ramach promocji prenumeraty miesięcznika jest 
 wpisanie otrzymanego kodu alfanumeryczny na przesłany link. Kod jest ważny do dnia 30.04.2023 r., po tym terminie kod wygasa i nie 
 będzie możliwe zrealizowanie przesyłki miesięczników objętych promocją.
7. Przesyłki zaprenumerowanych miesięczników będzie dokonywać wydawca miesięcznika na wskazane w procesie rezerwacji adresy, 
 wyłącznie na terenie Polski.
8. W przypadku anulowania lub odwołania rezerwacji zarówno przez Klienta, jak i przez Rainbow, a także w przypadku rezygnacji Klienta
 z zakupionej w promocji imprezy turystycznej lub zamiany na inną – prenumerata nie zostaje anulowana.

VI. EKSTRA BENEFIT DLA POSIADACZY KART STAŁEGO KLIENTA RAINBOW
a. PARKING PRZY LOTNISKU ZA 49 ZŁ! 

1. Promocja adresowana jest do Klientów posiadających aktywne Karty Stałego Klienta Rainbow. Informacje dotyczące zasad przyzna-
 wiania i uprawnień z tytułu posiadania Karty Stałego Klienta znajdują się: https://r.pl/karty-bony-vouchery.
2. Możliwość rezerwacji parkingu przy lotnisku w ramach promocji dotyczy wybranych imprez turystycznych z wylotami z wybranych lotnisk
 w Polsce, z jakich Rainbow oferuje wyloty dla imprez turystycznych z oferty Lato 2023. Rainbow nie zwraca kosztów zakupu usługi
 w przypadku nieskorzystania z niej przez uprawnionego.
3. Usługę parkingu przy lotnisku w cenie promocyjnej 49 zł, można nabyć tylko łącznie z zakupem imprezy turystycznej objętej promocją. 
 Dla jednej rezerwacji/umowy zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej (bez względu na liczbę uczestników) przysługuje jedno 
 miejsce parkingowe objęte promocją. Dostępność miejsc na parkingach jest ograniczona.
4. Zakupu usługi parkingu przy lotnisku za 49 zł. można dokonać wyłącznie w trakcie procesu rezerwacji imprezy turystycznej. 
5. Klient, który dokonał zakupu usługi parkingu przy lotnisku w ramach promocji, w terminie do 3 dni roboczych od daty zakupu imprezy 
 turystycznej otrzyma na wskazany w procesie zakupu adres e-mail kod promocyjny potwierdzający prawo do skorzystania z usługi.
 Po otrzymaniu kodu promocyjnego należy wejść na stronę https://parkingi.r.pl/, wyszukać parking przy wybranym lotnisku, zaznaczyć 
 datę przyjazdu i wyjazdu. Następnie na stronie formularza rezerwacyjnego parkingu należy zaznaczyć: „Mam kod promocyjny”, wpisać 
 kod promocyjny i kliknąć przycisk „Użyj kodu”. Potwierdzenia rezerwacji zostanie wysłane drogą mailową.
6. Warunkiem skorzystania z usługi jest okazanie na parkingu przy lotnisku biletu parkingowego w formie papierowej lub elektronicznej.
7. Anulowanie rezerwacji bądź rezygnacja z uczestnictwa w imprezie turystycznej Rainbow przez Klienta jest równoznaczna z rezygnacją
 z usługi parkingu przy lotnisku za 49 zł., Klientowi w tym przypadku nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów zakupu tej usługi.

VII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE dot. Promocji określonych w Regulaminie
1. Promocja nie dotyczy:
 a) zamówień grupowych (od 21 osób)
 b) zakupu samych biletów lotniczych
 c) imprez turystycznych realizowanych w Polsce oraz imprez turystycnych z dojazdem własnym.
2. Aktualne dane o zakresie promocji są dostępne w sieci sprzedaży Rainbow oraz na stronie R.pl
3. Informacja o aktualnych cenach dostępna jest w sieci sprzedaży Rainbow oraz na stronie R.pl
4. Ilość miejsc w promocji jest ograniczona.

VIII. REKLAMACJE
1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu promocji można składać w formie pisemnej - listem poleconym na 
 adres siedziby głównej Rainbow (ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź) bądź mailem na adres: sekretariat@R.pl z podaniem następujących 
 danych: imię i nazwisko, numer rezerwacji, termin wyjazdu oraz  zwrotny  adres e-mail.
2. Reklamacja powinna być złożona w terminie do 30 dni od daty zakończenia promocji.

Regulamin z mocą obowiązywania od dnia 01.03.2023 r.


