
Szczegóły programu wyjazdowego...
Zapewniamy:  wspaniałą podróż do słonecznego zakątka świata,  zakwaterowanie w 4 gwiazkowym hotelu 
(7 nocy), wspaniałą kuchnię regionalną i światową, przekąski i drinki bez ograniczeń, rozrywkę, rekreację, 
szkolenie ze szkoleniowcem ITELY, znakomitą atmosferę i dużo pozytywnych emocji,

r
„SŁONECZNE SPOTKANIE Z ITELY”

TUNEZJA 01.10-08.10.2020  7-DNIOWY  WYJAZD SZKOLENIOWY Z PRZELOTEM 
” Dla kogo? Dla stylistów i właścicieli salonów fryzjerskich posługujących się w codziennej pracy ko-

smetykami ITELY, ale także dla tych, którzy pokochali markę ITELY i z przyjemnością do niej wracają.

Kategoria hotelu lokalna 4*. Położenie ok. 200 m od plaży, 1 km od centrum, 
w Port El Kantaoui, 5 km od Sousse. Plaża piaszczysta, leżaki i parasole 
bezpłatne, ręczniki na depozyt. Pokoje klimatyzacja (15/06-15/09), sejf  – 
płatny, minibar uzupełniany w wodę - bezpłatnie, Wi Fi bezpłatne, TV – Sat, 
telefon, łazienka (WC, wanna/prysznic), suszarka do włosów, balkon.
Bezpłatne: 2 baseny w tym jeden ze zjeżdżalniami (od czerwca do wrze-
śnia), basen kryty, aerobik, animacje

WYŻYWIENIE: All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, 
przekąski w ciągu dnia w wybranych barach. Lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe serwowane są w godzinach 10:00-23:00. Raz na pobyt 
możliwość skorzystania z restauracji a la carte po uprzedniej rezerwacji. 
Restauracje i bary: restauracja główna, 2 restauracje a la carte (włoska i 
tunezyjska), 4 bary (w tym Dico-Bar 11.00-2.00 i bar na plaży), kawiarnia.
Dodatkowe dostępne: Wi Fi w lobby bezpłatne. sklep z pamiątkami, dys-
koteka, fryzjer

www.rivierahoteltunisie.com

Cena zawiera: bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa za-
czyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00, kończy o godz. 12:00), transfer 
lotnisko - hotel - lotnisko; opiekę polskojęzycznego rezydenta; wyżywie-
nie wg opisu,  podatek VAT, obowiązkowe ubezpieczenie (KL INW, BAGA-
ŻU, ubezpieczenia od chorób przewlekłych Europaische Reiseversicherung 
AG Europejskie), opłaty lotniskowe i paliwowe. 

UWAGA PODATEK turystyczny płat-
ny przez klienta przy zakwatero-
waniu w hotelu. Wysokość opłaty 
w hotelu  4 i 5 gwiazdek - 3 TND za 
noc/os. 1 TND (dinar tunezyjski) = 
1,36 PLN (dane z 03.11.2018).

WYCIECZKI PŁATNE: SAHARA (wycieczka 2-dnio-
wa) 65 EUR, TUNIS – KARTAGINA 39 EUR, BAL-
LADA PO MORZU 18 EUR, LASER SHOW (ALZAH-
RA SHOW) 28 EUR, KARAWANA 17 EUR Szczegóły 
na: https://eximtours.pl/nasze-kierunki/5/tune-
zja/28/wybrzeze-wschodnie/wycieczki-fakulta-
tywne

 Płatne: spa, łaźnia parowa, masaże, 
 kort tenisowy, siłownia, bilard, 
 windsurfing, golf, sporty wodne



DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU - dane uczestnika

Imiona i nazwiska z dok.

Data urodzenia

Telefon kontaktowy 

Adres e-mail 
                                     

          miejscowość, data                                                       podpis uczestnika

Wypełnioną deklarację prosimy 
przesyłać pocztą na adres:
TRIO COSMETICS ul. Targowa 66A lok. 20 
03-734 Warszawa , 
lub jako skan na e-mail: info@itely.pl

„SŁONECZNE SPOTKANIE Z ITELY  - TUNEZJA 2020”
Warunki do spełnienia przez uczestnika

1. Dokonanam zakupu kosmetyków firmy ITELY oferowanych przez regionalnego Dystrybutora firmy w okresie 
od 01.01.2020 do 30.06.2020 na kwotę brutto 10.000zł, aby całkowity koszt wyjazdu dla 1 osoby wyniósł jedy-
nie 1000zł lub min. 6.000zł, aby całkowity koszt wyjazdu dla 1 osoby wyniósł  1500zł
2. W przypadnu niewykonania żadnego progu obrotu pokryję całkowity koszt wyjazdu szkoleniowo-  wypoczyn-
kowego który wynosi 2500zł
3. Deklaruje, że dokonam zapłaty za imprezę zgodnie z ww. w punkcie 1 i 2 stawkami do 31 sierpnia 2020. 
4. Kwotę wyżej wymienioną przekażę dystrybutorowi lub wpłacę bezpośrednio na wskazane konto biura tury-
stycznego EXIM S.A.
5. Akceptuję regulamin wyjazdu na szkolenie i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
określonym w  załączonym regulaminie:

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu
 1. Wypełniona deklaracja – zgłoszenie uczestnictwa w niniejsym programie wyjazdowum stanowi umowę wią-
żącą   pomiędzy Organizatorem szkolenia a osobą zgłaszającą uczestnictwo. 
2. Zgłoszenie rezygnacji z wyjazdu po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej wiąże się z pokryciem wszelkich kosztów 
związanych z wyjazdem.  Koszty pokrywane będą przez uczestnika rezygnującego z wyjazdu. 
3. Niewykonanie wskazanego obrotu w ustalonym terminie wiąże się z utratą praw do uczestnictwa w prefe-
rencyjnej cenie.
4. Standardowo zakwaterowanie uczestników szkolenia odbywa się w pokojach dwuosobowych DZX1 (nie eko-
nomicznych!). Na życzenie uczestnika istnieje możliwość rezerwacji pokoju jednoosobowego za dodatkową 
opłatą. Dopłata pokrywana jest przez uczestnika.
5. Czas trwania wyjazdu to 7 dni wliczając w to dzień wylotu i powrotu do Polski.

podpis i pieczęć dystrybutora ITELY

  
6. Dokładną datę i godzinę wyjazdu Organizator zobowiązuje się podać na miesiąc przed dniem wylotu.
7. Organizator nie będzie uznany za  niewywiązującego się z treści Umowy w przypadku, gdy z powodu działa-
nia siły wyższej, a w szczególności z powodu pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, zamieszek powszech-
nych, naturalnej katastrofy lub z powodu innych okoliczności pozostających poza jego kontrolą, o ile nastąpiły 
one w miejscu, czasie i w stopniu uniemożliwiającym wykonanie niniejszej Umowy. 
8. Organizator zapewnia, iż na podstawie art.23 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 
1997 r. (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późń. zm.) podane dane osobowe uczestników szkolenia będą przetwa-
rzane w celach związanych z realizacją uczestnictwa w wyjeździe do Tunezji.

  
BAGAŻ I PRZELOT: Z powodów technicznych część osób skorzysta z lotni-
ska w Warszawie, a pozostała z lotniska Katowice. Bagaż wliczony jest w 
cenę podstawową wyjazdu. Limit wagowy dla bagazu podręcznego to 5kg, 
dla rejestrowanego 20kg. Wielkość bagażu podręcznego: suma trzech wy-
miarów nie może przekraczać 115cm, np. 55x40x20 cm. Wielkość bagażu 
rejestrowanego: wymiary nie większe niż 80x120 cm. http://www.ente-
rair.pl/pl/przygotowanie-do-lotu


