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JEDZIEMY DO MEDIOLANU NA 30-LECIE
ITELY HAIRFASHION 02.10.2017r.

WYCIECZKA 3-DNIOWA SAMOLOTEM

Dla kogo? Dla stylistów i właścicieli salonów fryzjerskich posługujących się
w codziennej pracy kosmetykami ITELY, ale także dla tych, którzy pokochali
markę ITELY i z przyjemnością do niej wracają.
Zapewniamy:
• wspaniałą podróż do Mediolanu - światowego centrum mody
• zakwaterowanie w 3-gwiazdkowym hotelu (2 noce),
• spotkanie z włoską kulturą i sztuką,
• zwiedzanie Mediolanu indywidualne lub w grupie,
• udział w oficjalnych obchodach 30-lecia ITELY obejmującym pokaz fryzjerski w teatrze mediolańskim
• spotkanie ze szkoleniowcami ITELY
• znakomitą atmosferę i dużo pozytywnych emocji,

Deklaracja uczestnictwa w programie

1.Potwierdzam chęć udziału w programie wyjazdowym: „Jedziemy do Mediolanu”.
Zobowiązuję się do spełnienia poniżej wyszczególnionych warunków:
- dokonania zakupu kosmetyków firmy ITELY oraz oferowanych przez firmę F.H.U. TRIO w okresie od 01.03.2017 do 31.08.2017 na kwotę brutto
10.000zł, aby opłata aktywacyjna wynosiła 500zł lub min. 6.000zł, aby opłata
aktywacyjna wynosiła 1000zł.
- deklaruje, że dokonam wpłaty 500zł na rachunek organizatora (66 1140 2004 0000 3502 3785 7868) po osiągnięciu w oresie od 01.03.2017-31.08.2017 zakupu kosmetyków firmy IT&LY u dystrybutora w wysokości 10.000zł brutto
potwierdzając rezerwację miejsca i datę wyjazdu w ramach programu „Jedziemy do Mediolanu...” lub kwote 1000zł w
przypadku, gdy wysokość obrotu będzie mniejsza niż 10.000zł, lecz większa niż 6000zł.
- udokumentuję wysokość dokonanych zakupów przesyłając kopie dowodów zakupu tj. faktur lub paragonów na adres:
F.H.U. TRIO ul. Targowa 66 lok. 20 03-734 Warszawa , z dopiskiem „Jedziemy do Mediolanu” lub przekazując ww kopie
dokumentów przez dystrybutora
2. Akceptuję regulamin wyjazdu na szkolenie i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w załączonym regulaminie:

Dane uczestnika programu „Jedziemy do Mediolanu”
Salon Nazwa NIP .................................................................................................
Adres ................................................................................................................
Uczestnik Imię i nazwisko .....................................................................................
Adres zameldowania Ulica .....................................................................................
Kod i miejscowość ................................................................................................
Paszport/dowód osobisty Numer ............................................................................
Data ważności dokumentu.....................................................................................
Telefon kontaktowy ..............................................................................................
.. .................................
miejscowość, data
Wypełnioną deklarację prosimy przesyłać pocztą na adres:
F.H.U. TRIO ul. Targowa 66 lok. 20 03-734 Warszawa ,
z dopiskiem „Jedziemy do Mediolanu”
faksem na +48 22 398 88 87 ,
lub jako skan na e-mail: info@itely.pl

............................................
podpis uczestnika

............................................
podpis i pieczęć dystrybutora ITELY

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu „Jedziemy do Mediolanu..”

1. Wypełniona deklaracja – zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu „Jedziemy do Mediolanu!” stanowi umowę wiążącą pomiędzy Organizatorem szkolenia a osobą zgłaszającą uczestnictwo.
2. Zgłoszenie rezygnacji z wyjazdu po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej wiążę 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 dopłatą za udział w wyjeździe lub utratą praw do
uczestnictwa w wyjeździe. Ewentualna dopłata będzie wyliczana indywidualnie.
4. Standardowo zakwaterowanie uczestników szkolenia odbywa się w pokojach dwuosobowych. Na życzenie uczestnika istnieje możliwość rezerwacji pokoju jednoosobowego za dodatkową opłatą. Dopłata pokrywana jest przez uczestnika.
5. Czas trwania wyjazdu to 3 dni wliczając w to dzień wylotu i powrotu do Polski.
6. Precyzyjny program imprezy „30-lecie ITELY HAIRFASHION” zostanie przedstawiony uczestnikom na 1 miesiąc przed
wyjazdem.
7. Wyloty odbywają się cyklicznie. Organizator zapewnia, że każdy z Uczestników, który zadeklaruje swoje uczestnictwo
i spełni warunki, otrzyma możliwość wzięcia udziału w wyjeździe do Mediolanu. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o
dacie wyjazdu decyduje kolejność zgłoszenia uczestnictwa. W przypadku zbyt poźnego zgłoszenia uczestnictwa lub wyczerpania puli miejsc, chętnym będzie zaproponowany następny termin wyjazdu do Mediolanu lub inna rekompensata.
8. O przybliżonej dacie wyjazdu Organizator informuje uczestników na trzy miesiące przed dniem wylotu. Dokładną datę
wyjazdu Organizator zobowiązuje się podać na miesiąc przed dniem wylotu.
9. Organizator nie będzie uznany za niewywiązującego się z treści Umowy w przypadku, gdy z powodu działania siły wyższej, a w szczególności z powodu pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, zamieszek powszechnych, 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, nie zorganizuje wyjazdu „Jedziemy do Mediolanu...”. W sytuacji, gdy Organizator nie wykona niniejszej umowy, z powodu zaistnienia siły wyższej lub z przyczyn od siebie niezależnych, jest on
zobowiązany ustalić inny możliwie najbliższy termin wyjazdu na szkolenie bądź zagwarantować odpowiednie świadczenie
zastępcze o porównywalnej jakości. W takim przypadku Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
10. 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 przetwarzane w celach związanych
z realizacją uczestnictwa w wyjeździe do Mediolanu.

Szczegółowy program wyjazdu „Jedziemy do Mediolanu...”:

1 dzień niedziela:
Odprawa na lotnisku i przelot do Mediolanu.Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny lub zwiedzanie w zależności od
godzin przylotu. Miasto poznajemy z biletem komunikacji miejskiej.
2 dzień, poniedziałek:
- zwiedzanie miasta z profesjonalnym przewodnikiem,
- Plac Katedralny i Katedra Duomo - jedna z trzech największych katedr na świecie
- La Scala - najsłynniejsza opera świata
- Parco Sempione - uroczy park tuż przy Zamku
- Galeria Vittorio Emanuele - najstarsze i najbardziej eleganckie centrum handlowe z ekskluzywnymi markami
- Zamek Sforzów - średniowieczny zamek w centrum miasta
- lunch w okolicy zamku
- 14.00-17.00 pokaz fryzjerski „30-lecie ITELY HAIRFASHION”
- dzielnica Navigli - z licznymi kafejkami i restauracjami, aperitivo (kolacja)
3 dzień wtorek:
- wykwaterowanie z hotelu,
- zakupy pamiątek w dzielnicy handlowej
- lunch
- transfer na lotnisko, odprawa i przelot do Polski
Zakwaterowanie podstawowe:
Hotel 3* - położone w Mediolanie z łatwym dojazdem komunikacją miejską do centrum miasta. Pokoje 2 osobowe (możliwość dostawki) z łazienką.
Wyżywienie: śniadania w hotelu, lunch w miejscach odwiedzanych
Informacje dodatkowe:
- Transfery z/na lotnisko oraz przejazdy podczas zwiedzania są realizowane komunikacją miejską i/lub podmiejską
- Pierwszy i ostatni dzień w zależności od godzin przelotu może być dniem zwiedzania.
- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
- W cenie wliczny jest bilet wstępu na pokaz „30-lecie Itely Hairfashion” (100€), bilety wstepu do innych zwiedzanych obiektów płacone są indywidualnie.
- Linia lotnicza i godziny przelotów mogą ulec zmianie.
Uwaga: Bagaż podręczny – wliczony jest w cenę podstawową wyjazdu. Jego rozmiar i waga uzależnione są od linii lotniczej,
którą będzie odbywał się przelot.Bagaż główny (rejestrowany) - nie jest wliczony w cenę podstawową wyjazdu. Opcjonalnie
można go dokupić dla wszystkich lub tylko wybranych podróżujących osób, w zależności od linii lotniczej.
ODPRAWA ON-LINE: W związku z wprowadzeniem przez linie lotnicze obowiązkowej odprawy on-line i wysokimi karami
związanymi z brakiem karty pokładowej, bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na dokładne wypełnienie formularza rezerwacyjnego. Dotyczy to w szczególności pełnego nazwiska (zgodnego z dokumentem podróży), daty urodzenia, obywatelstwa
oraz numeru i pełnej daty ważności dokumentu, z którym będą Państwo podróżować.
Cena zawiera: przelot samolotem na wybranej trasie, opłaty i podatki lotniskowe, przewóz bagażu podręcznego, noclegi,
wyżywienie wg oferty, opiekę pilota, transfery z/na lotnisko, opłaty za podatek turystyczny. Cena nie zawiera: biletów wstępów do zwiedzanych atrakcji, ubezpieczenia, biletów komunikacji miejskiej i/lub podmiejskiej podczas realizacji programu
zwiedzania oraz usługi lokalnych przewodników, kosztu bagażu głównego (rejestrowego).

