
 

 

REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERA UPOMINKOWEGO EVENTUR  

1. Voucher upominkowy imienny Eventur może być wystawiony wyłącznie przez firmę 
Eventur Piotr Motyka. 

2. Voucher upominkowy Eventur może być wykorzystany wyłącznie do zapłaty za 
imprezy turystyki wędkarskiej z oferty biura Eventur Piotr Motyka. 

3. Voucher jest ważny do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym 
został wystawiony i musi być ważny w momencie rozpoczęcia imprezy turystycznej. 

4. Ważność vouchera upominkowego Eventur może być przedłużona tylko 
w  przypadkach nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności wyczerpujących 
znamiona odpowiednich przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.. 

5. Wartość vouchera nie może być zamieniona na gotówkę – ani w całości, ani w części. 
6. W przypadku, gdy wartość vouchera upominkowego Eventur jest niższa niż wartość 

zarezerwowanej imprezy turystycznej, posiadacz vouchera jest zobowiązany dopłacić 
różnicę. 

7. W przypadku, gdy wartość vouchera upominkowego Eventur jest wyższa niż wartość 
zarezerwowanej imprezy turystycznej, różnica może być wykorzystana na poczet 
kolejnej rezerwacji w ramach terminu ważności vouchera. Posiadaczowi nie 
przysługuje natomiast zwrot różnicy w gotówce. 

8. Zakup (zawarcie) i realizacja umów imprez turystycznych przy wykorzystaniu 
vouchera upominkowego Eventur odbywa się zgodnie z warunkami umowy o 
świadczenie usług turystycznych i do imprez tych mają zastosowanie Ogólne Warunki 
Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez biuro Eventur Piotr 
Motyka. 

9. W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie 
Podróżującego (posiadacza vouchera), voucher nie podlega zwrotowi. Może on być 
wówczas wykorzystany na pokrycie kosztów rezygnacji z imprezy, a ewentualną 
pozostałą kwotę posiadacz vouchera ma prawo przeznaczyć na nową rezerwację w 
terminie ważności vouchera. 

10. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn leżących po stronie biura Eventur, 
voucher może być wykorzystany na dokonanie nowej rezerwacji w terminie swojej 
ważności. 

11. Przy dokonywaniu rezerwacji do siedziby biura Eventur należy przesłać oryginał 
vouchera (pocztą) lub jego skan (pocztą elektroniczną). 

12. Biuro Eventur Piotr Motyka ma prawo odmówić realizacji vouchera w przypadku  gdy 
voucher nie zostanie wykorzystany w terminie ważności (z zastrzeżeniem możliwości 
jego przedłużenia określnej w ust. 4 Regulaminu). 


