
ODRĘBNY REGULAMIN 
spółki Tatry Mountain Resorts, a.s.  

KARTY PODARUNKOWE 
 

1. Niniejszy odrębny regulamin wydany przez spółkę Tatry mountain resorts, S.A., z siedzibą 

pod adresem: Dolina Demianowska 72, 031 01 Liptowski Mikulasz, REGON: 315 606 36, 

zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Żylinie, oddział: Sa, pozycja nr 

62/L (zwana dalej „spółka TMR“ lub „usługodawca“), odnosi się do zakupu i korzystania z 

Kart Podarunkowych uprawniających do skorzystania z usług zakwaterowania i usług z nimi 

związanych (zwane dalej „usługi“) świadczonych przez usługodawcę w jego obiektach 

noclegowych (zwane dalej „obiekty noclegowe“ lub tylko „obiekt noclegowy“), a także w  

obiektach noclegowych prowadzonych przez spółkę EUROCOM Investment, s.r.o., z siedzibą 

pod adresem Bešeňová 136, 034 83  Bešeňová, REGON: 35 756 985, zarejestrowaną w 

Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Żylinie, oddział: Sro, pozycja nr: 145558/L (zwana 

dalej „spółka EI“). 

2. Karta podarunkowa uprawnia osobę, na rzecz której jest wystawiona lub która jest jej 

posiadaczem (dalej jako „uczestnik pobytu”), do korzystania z usług w obiekcie noclegowym, 

na który karta podarunkowa została wystawiona lub usług o równowartości karty  podarunkowej 

(dalej jako „Karta Podarunkowa”).  

3. Postać, forma, wartość nominalna, zakres usług i sposób wykorzystania Karty  Podarunkowej 

zależą od decyzji właściciela obiektu i niniejszego regulaminu. 

4. Osoba zainteresowana Kartą  Podarunkową (dalej jako „zamawiający”) ma możliwość 

skontaktowania się z właścicielem obiektu e-mailem na adres podany na stronie internetowej 

właściciela obiektu i poszczególnych obiektów noclegowych lub telefonicznie pod numerem 

telefonu podanym na stronie internetowej właściciela obiektu i poszczególnych obiektów 

noclegowych w godzinach wyznaczonych przez właściciela obiektu, w celu uzyskania 

informacji dotyczących zakupu Karty  Podarunkowej, opcji, rodzajów Karty  Podarunkowej, 

zakresu usług, z których można korzystać na podstawie Karty  Podarunkowej oraz możliwości 

wykorzystania Karty  Podarunkowej. Nie ma możliwości bezpośredniego zakupu Karty  

Podarunkowej poprzez rezerwację online lub za pośrednictwem sklepu internetowego programu 

GOPASS. 

5. W e-mailu zamawiający winien wskazać usługi, z których chciałby skorzystać na podstawie 

Karty  Podarunkowej. Po otrzymaniu zapytania zamawiającego właściciel obiektu skontaktuje 

się e-mailowo z zamawiającym prosząc o uściślenie wymagań i kryteriów lub uzupełnienie 

niezbędnych informacji, bądź w przypadku kompleksowego zapytania prześle zamawiającemu 

na adres e-mail zamawiającego, z którego skontaktował się on z właścicielem obiektu lub inny 

wskazany przez zamawiającego adres e-mail, aktualną ofertę Kart  Podarunkowych 

oferowanych przez właściciela obiektu wraz z cenami, w oparciu o kryteria i wymagania 

zamawiającego. W celu wykluczenia jakichkolwiek wątpliwości, uznaje się, że jeśli 

zamawiający nie podał innego adresu e-mail, oferta, o której mowa w poprzednim zdaniu jest 

przesyłana wyłącznie na adres e-mail, z którego zapytanie zostało przesłane do właściciela 

obiektu. Zapytanie złożone przez zamawiającego staje się wówczas tzw. niezobowiązującą 

rezerwacją Karty  Podarunkowej.  

6. Ważność oferty Kart  Podarunkowych i cen wynosi 24 godziny od chwili sporządzenia 

przez właściciela obiektu i stanowi tzw. niewiążącą ofertę, tj. nie stanowi prawa 

zamawiającego do wybranej przez niego Karty  Podarunkowej oraz ceny (punkt 12 

niniejszego regulaminu). 

7. Jeśli zamawiający wybierze produkty z oferty Kart  Podarunkowych i oferty cenowej, które 

otrzymał od właściciela obiektu, w ciągu 24 godzin winien skontaktować się e-mailem z 

właścicielem obiektu w celu potwierdzenia zainteresowania i wskazania, którą Kartą  

Podarunkową i usługami jest zainteresowany. Jeśli przed otrzymaniem przez właściciela obiektu 

potwierdzenia zainteresowania ze strony zamawiającego wygaśnie możliwość zakupu właściwej 

Karty  Podarunkowej lub wybranych przez zamawiającego usług lub nastąpi zmiana ceny, 

właściciel obiektu przesyła zamawiającemu nową ofertę i jeśli zamawiający nie będzie 

zainteresowany zmianą, zarówno komunikacja między zamawiającym a właścicielem obiektu, 

jak i zapytanie i oferta wygasają, przy czym zamawiający nie nabywa prawa do żadnej 

rekompensaty niefinansowej lub finansowej bądź odszkodowania. Jeśli w międzyczasie 



wybrana przez zamawiającego Karta  Podarunkowa została opłacony, właściciel obiektu zwraca 

zamawiającemu zapłaconą przez niego kwotę w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia zapytania 

i oferty, przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy zamawiającego, z którego 

dokonano płatności. Jeśli wybrana przez zamawiającego Karta  Podarunkowa, usługi i ich cena 

w chwili otrzymania przez właściciela obiektu potwierdzenia zainteresowania ze strony 

zamawiającego są aktualne i obowiązujące lub jeśli zamawiający wyrazi zainteresowanie 

zmienioną Kartą  Podarunkową i usługami i/lub ceną, w przypadku, jeśli uległy one zmianie, 

właściciel obiektu przesyła zamawiającemu e-mailem dokument „informacja o wstępnym 

zakupie Karty Podarunkowej” ze wszystkimi odnośnymi informacjami. Dokument „informacja 
o wstępnym zakupie Karty Podarunkowej ” stanowi podstawę do realizacji płatności za wybraną 

przez zamawiającego Kartę  Podarunkową i usługi, a dodatkowo zawiera informację o terminie 

płatności. W przypadku niepodania prawidłowego symbolu zmiennego przy dokonywaniu 

płatności właściciel obiektu nie ma możliwości przyporządkowania płatności, dlatego 

płatność dokonaną w ten sposób uznaje się za niezrealizowaną. Termin płatności z reguły 

wynosi 3 dni robocze od daty otrzymania dokumentu „informacja o wstępnym zakupie Karty 

Podarunkowej”, o ile właściciel obiektu nie określił inaczej. Właściciel obiektu zastrzega sobie 

prawo do indywidualnego określenia innego terminu płatności niż podany w poprzednim 

zdaniu. W przypadku nieuiszczenia ceny Karty  Podarunkowej należycie i terminowo (we 

właściwej wysokości i z podaniem prawidłowego symbolu zmiennego oraz w terminie 

przewidzianym na zapłatę), wstępny zakup Karty  Podarunkowej jest anulowany, a prawo 

zainteresowanego do wstępnego zakupu Karty  Podarunkowej wygasa, przy czym 

zainteresowany nie nabywa prawa do żadnej rekompensaty niefinansowej lub finansowej bądź 

odszkodowania.  

8. Po opłaceniu przez zamawiającego wybranej Karty Podarunkowej zainteresowanemu zostanie 

przesłany pocztą elektroniczną dokument „potwierdzenie“ z informacjami związanymi z 

zakupem i korzystaniem z Karty Podarunkowej. Dokument „potwierdzenie“ zostanie 

zainteresowanemu wysłany natychmiast po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku 

bankowym usługodawcy.  

9. Przy zakupie Karty Podarunkowej przez telefon obowiązują postanowienia punktów 5–8 

niniejszego regulaminu. Rozmowa telefoniczna jest nagrywana dla celów kontroli i podnoszenia 

jakości usług świadczonych przez usługodawcę. Jeśli zamawiający nie ma adresu poczty 

elektronicznej, usługodawca uzgodni z zamawiającym indywidualnie sposób komunikacji oraz 

doręczania dokumentów. 

10. Dokonując zapytania i zakupu Karty Podarunkowej zamawiający oświadcza i odpowiada za to, 

że jest osobą pełnoletnią (w wieku 18 lat i więcej) oraz posiada zdolność do czynności prawnych, 

czyli jest zdolny we własnym imieniu nabywać prawa i przyjmować na siebie obowiązki.  

11. Stosunek umowny pomiędzy usługodawcą a zamawiającym powstaje w momencie, gdy 

zamawiającemu zostanie doręczone przez usługodawcę „potwierdzenie“. 

12. Do momentu doręczenia „potwierdzenia“ zamawiającemu rezerwacja Karty 

Podarunkowej przez zamawiającego nie jest wiążąca dla żadnej ze stron, a po stronie 

zamawiającego nie powstaje prawo do zastrzeżenia usług zgodnie z ofertą na podstawie 

Karty Podarunkowej ani prawo do ceny Karty Podarunkowej podanej w ofercie cenowej, 

czyli chodzi o tzw. rezerwację niewiążącą Karty Podarunkowej. Rezerwacja Karty 

Podarunkowej staje się wiążąca dopiero w momencie zaksięgowania środków pieniężnych 

na rachunku bankowym usługodawcy i doręczenia zainteresowanemu dokumentu 

„potwierdzenie“. 

13. Wiadomość wysłaną drogą elektroniczną uważa się za doręczoną o godz. 09:00 w dniu 

następującym po dniu jej wysłania, jeśli w tym terminie strona wysyłająca nie otrzyma 

wiadomości o braku możliwości jej doręczenia. Jeśli zamawiający nie otrzyma wiadomości 

wysłanej drogą elektroniczną zawierającej dokument „potwierdzenie“ do 5 dni roboczych od 

zapłacenia ceny Karty Podarunkowej, zaleca się, aby zamawiający skontaktował się z działem 

rezerwacji usługodawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie.  

14. Za dzień zapłaty za Kartę Podarunkową uważa się dzień zaksięgowania środków 

pieniężnych w prawidłowej wysokości (zgodnie z fakturą) na rachunku bankowym 

usługodawcy podanym na fakturze . 

15. W przypadku zainteresowania zakupem Karty Podarunkowej w celu skorzystania z usług w 

terminie 7 i mniej dni przed dniem rozpoczęcia korzystania z usług na podstawie Karty 



Podarunkowej, można zakupić Kartę Podarunkową wyłącznie do celów korzystania z usług, jeśli 

możliwości noclegowe i organizacyjne usługodawcy to umożliwiają. Usługodawca zastrzega 

sobie prawo do skrócenia terminu płatności za Kartę Podarunkową, o którym usługodawca 

poinformuje zamawiającego w dokumencie „informacja o wstępnym zakupie Karty 

Podarunkowej“. 

16. Usługodawca prześle Kartę Podarunkową zamawiającemu po opłaceniu Karty 

Podarunkowej przez zamawiającego (punkt 14 niniejszego regulaminu) w formie przesyłki 

pocztowej na adres korespondencyjny zamawiającego, który zamawiający wskaże 

usługodawcy. Zamawiający może poprosić o dostarczenie Karty Podarunkowej drogą 

elektroniczną; w takim przypadku usługodawca prześle zamawiającemu skan Karty 

Podarunkowej na adres poczty elektronicznej podany przez zamawiającego i jednocześnie 

prześle mu oryginał Karty Podarunkowej w formie przesyłki pocztowej na adres 

korespondencyjny zamawiającego, który zamawiający wskaże usługodawcy. Karta 

Podarunkowa jest ważna wyłącznie w oryginale, który jest opatrzony pieczątką  

usługodawcy,  podpisem upoważnionego pracownika usługodawcy i ma przydzielone 

indywidualne oznaczenie (numer lub połączenie cyfr i liter). Uczestnik pobytu ma 

obowiązek przedstawić i przekazać w recepcji obiektu noclegowego oryginał Karty 

Podarunkowej w momencie przyjazdu do obiektu (check-in).  

17. Z Karty Podarunkowej można skorzystać wyłącznie jednorazowo. Usług ani wartości 

Karty Podarunkowej nie można podzielić. Kartę Podarunkową można wystawić wyłącznie 

na usługi noclegowe i usługi z nimi związane świadczone w jednym obiekcie noclegowym 

wybranym przez zamawiającego; Karty Podarunkowej nie można wystawić na 

korzystanie z usług noclegowych i usług z nimi związanych w kilku obiektach noclegowych. 

Kartę Podarunkową można wystawić wyłącznie na usługi noclegowe i usługi z nimi 

związane świadczone w jednym pokoju w obiekcie noclegowym; jeśli zamawiający jest 

zainteresowany zakupem Karty Podarunkowej w celu skorzystania z usług w wielu 

pokojach obiektu noclegowego lub przez więcej osób niż może pomieścić jeden pokój w 

obiekcie noclegowym, usługodawca wystawi mu osobną Kartę Podarunkową do 

wykorzystania na usługi noclegowe i usługi z nimi związane na każdy pokój w obiekcie 

noclegowym, czyli otrzyma taką liczbę Kart Podarunkowych, ile pokoi ma być 

przedmiotem rezerwacji z Kartą Podarunkową. 

18. Karta Podarunkowa nie może zostać wymieniona na środki (gotówkę lub przelew 

bezgotówkowy). Po zapłaceniu za Kartę Podarunkową, nie jest możliwy zwrot Karty 

Podarunkowej ani zażądanie zwrotu zapłaconej ceny lub innej rekompensaty finansowej 

lub niefinansowej. 

19. W przypadku zakupu  Karty Podarunkowej w celu skorzystania z usług zakwaterowania lub 

usług z nimi związanych (lub usług transportu osób) w chwili zawarcia stosunku umownego  

(punkt 11 niniejszego regulaminu) zamawiający ani uczestnik pobytu nie jest uprawniony do 

odstąpienia od umowy zgodnie z § 7 ust. 6 lit. k) oraz § 1 ust. 4 ustawy Republiki Słowackiej 

nr 102/2014 o ochronie konsumenta przy sprzedaży lub świadczeniu usług na podstawie 

umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza punktem sprzedaży sprzedającego 

oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu późniejszych przepisów .   

20. W przypadku wystawienia Karty Podarunkowej na dane uczestnika pobytu/uczestników pobytu, 

Karta Podarunkowa od momentu wydania nie może być przeniesiona na inną osobę. W 

przypadku wystawienia Karty Podarunkowej bez danych uczestnika/uczestników pobytu, z 

Karty Podarunkowej może skorzystać dowolna osoba, która przedstawi Kartę Podarunkową 

podczas rezerwacji usług, na które Karta Podarunkowa została wystawiona. W przypadku 

wystawienia Karty Podarunkowej na usługi noclegowe i usługi z nimi związane w konkretnym 

obiekcie noclegowym prowadzonym przez usługodawcę nie jest możliwe korzystanie z usług w 

innym obiekcie noclegowym niż w obiekcie, który został wskazany w wystawionej Karcie 

Podarunkowej. 

21. Okres ważności Karty Podarunkowej jest podany na Karcie Podarunkowej. Ostatni dzień 

obowiązywania Karty Podarunkowej powinien przypadać najpóźniej w dzień zakończenia 

korzystania z usług na podstawie Karty Podarunkowej (dzień wyjazdu z obiektu). Po upłynięciu 

okresu ważności Karty Podarunkowej podanego na Karcie Podarunkowej prawo do 

rezerwacji usługi, na którą została wystawiona Karta Podarunkowa, WYGASA, 

a zamawiający czy uczestnik pobytu nie ma prawa do żadnej rekompensaty pieniężnej ani 



rzeczowej, ani prawa do zwrotu kwoty zapłaconej przez zamawiającego czy jej części, ani 

prawa do odszkodowania. Przedłużenie okresu obowiązywania Karty Podarunkowej NIE 

JEST MOŻLIWE.  

22. W przypadku zgubienia lub zmiany wyglądu Karty Podarunkowej usługodawca nie ma 

obowiązku zapewnienia zamawiającemu lub uczestnikowi pobytu nowej Karty 

Podarunkowej . 

23. Jeśli Karta Podarunkowa zostanie przedstawiona usługodawcy przez uczestnika pobytu przed 

upłynięciem okresu ważności Karty Podarunkowej, ale w terminie krótszym niż termin 

korzystania z usługi, na którą Karta Podarunkowa została wystawiona, uczestnik pobytu ma 

prawo do wykorzystania odpowiedniej części usługi do upłynięcia ważności Karty 

Podarunkowej. Okresu korzystania z usługi nie można przedłużyć na okres po upłynięciu 

ważności Karty Podarunkowej.  

24. Niewystarczająca ilość miejsc w obiektach noclegowych nie jest powodem nieskorzystania 

z usługi z powodów leżących po stronie usługodawcy. 

25. Karta Podarunkowa nie zawiera opłaty klimatycznej, którą uczestnik pobytu jest zobowiązany 

wnieść bezpośrednio we właściwym obiekcie noclegowym według stawek opłaty klimatycznej 

obowiązujących zgodnie z właściwymi przepisami prawa w czasie pobytu uczestnika pobytu we 

właściwym obiekcie noclegowym. Postanowienia z poprzedniego zdania nie obowiązują w 

przypadku Karty Podarunkowej na usługę „Noc na Łomnicy“. W cenie usługi „Noc na Łomnicy” 

została uwzględniona opłata klimatyczna.  

26. Rezerwacja usług na podstawie Karty Podarunkowej jest możliwa wyłącznie w formie 

rezerwacji offline za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Procedura 

rezerwacji usług noclegowych i usług z nimi związanych przez uczestnika pobytu, który jest 

posiadaczem Karty Podarunkowej, jest opisana w regulaminie ogólnym usługodawcy usług 

noclegowych i usług z nimi związanych, jeśli w niniejszym regulaminie nie postanowiono 

inaczej. Po dokonaniu rezerwacji usług noclegowych i usług z nimi związanych przez uczestnika 

pobytu, który jest posiadaczem Karty Podarunkowej, dla zarezerwowanych usług obowiązują 

warunki anulowania określone w regulaminie ogólnym usługodawcy rezerwacji usług 

noclegowych i usług z nimi związanych. Regulamin ogólny usługodawcy rezerwacji  usług 

noclegowych i usług im towarzyszących jest dostępny na stronie usługodawcy 

www.tmrhotels.com oraz stronie internetowej www.gopass.sk. W celu wykluczenia wszelkich 

wątpliwości przyjmuje się, że przy rezerwacji usług noclegowych i usług z nimi związanych 

przez uczestnika pobytu, który jest posiadaczem Karty Podarunkowej, nie obowiązują 

postanowienia punktów 2.1 i 2.2 regulaminu ogólnego rezerwacji usług noclegowych i usług z 

nimi związanych. 

27. Rezerwacja usługi „Noc na Łomnicy“ przez uczestnika pobytu, który jest posiadaczem Karty 

Podarunkowej, jest możliwa wyłącznie w formie rezerwacji offline za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub telefonicznie. Procedura rezerwacji usług noclegowych i usług z nimi 

związanych przez uczestnika pobytu, który jest posiadaczem Karty Podarunkowej, jest opisana 

w odrębnym regulaminie usługodawcy usługi „Noc na Łomnicy“, jeśli w niniejszym regulaminie 

nie postanowiono inaczej. Po dokonaniu rezerwacji usługi „Noc na Łomnicy“ przez uczestnika 

pobytu, który jest posiadaczem Karty Podarunkowej, dla zarezerwowanej usługi „Noc na 

Łomnicy“ obowiązują warunki anulowania określone w odrębnym regulaminie usługodawcy 

usługi „Noc na Łomnicy“. Odrębny regulamin usługi „Noc na Łomnicy“ jest dostępny na stronie 

internetowej usługodawcy www.lomnickystit.com oraz na stronie internetowej www.gopass.sk. 

W celu wykluczenia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że w przypadku rezerwacji usługi 

„Noc na Łomnicy“ przez uczestnika pobytu, który jest posiadaczem Karty Podarunkowej, nie 

obowiązują postanowienia punktów 2.1 i 2.2 regulaminu ogólnego rezerwacji usług 

noclegowych i usług z nimi związanych. Jeśli z powodów po stronie usługodawcy 

wymienionych w punkcie 5.1 odrębnego regulaminu usługi „Noc na Łomnicy“ nie można 

skorzystać z usługi „Noc na Łomnicy“ na podstawie rezerwacji w terminie ważności Karty 

Podarunkowej, uczestnik pobytu ma prawo przesunąć termin rezerwacji usługi na inny. 

Skorzystanie z usługi „Noc na Łomnicy“ w terminie zastępczym (w przypadku zgodnie 

z poprzednim zdaniem) jest możliwe wyłącznie w ciągu sześciu (6) kolejnych miesięcy 

następujących po dniu anulowania rezerwacji usługi „Noc na Łomnicy“ z powodów zgodnie z 

punktem 5.1 odrębnego regulaminu usługi „Noc na Łomnicy“. Jeśli ważność Karty 

Podarunkowej jest krótsza niż sześć (6) kolejnych miesięcy następujących po dniu anulowania 
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rezerwacji usługi „Noc na Łomnicy“ z powodów zgodnie z punktem 5.1 odrębnego regulaminu 

usługi „Noc na Łomnicy“, decyduje okres sześciu (6) kolejnych miesięcy następujących po dniu 

anulowania rezerwacji usługi „Noc na Łomnicy“. Jeśli ważność Karty Podarunkowej jest dłuższa 

niż sześć (6) kolejnych miesięcy następujących po dniu anulowania rezerwacji usługi „Noc na 

Łomnicy“ z powodów zgodnie z punktem 5.1 odrębnego regulaminu usługi „Noc na Łomnicy“, 

decyduje okres ważności Karty Podarunkowej. W przypadku korzystania z usługi „Noc na 

Łomnicy“ w terminie zastępczym z powodów zgodnie z punktem 5.1 odrębnego regulaminu 

usługi „Noc na Łomnicy“, jest możliwe skorzystanie wyłącznie w terminie na tym samym 

poziomie cenowym jak pierwotny termin. W przypadku zainteresowania skorzystaniem z usługi 

w terminie zastępczym na wyższym poziomie cenowym niż pierwotny termin, usługodawca 

poinformuje uczestnika pobytu o obowiązku dopłaty różnicy pomiędzy ceną usługi „Noc na 
Łomnicy“ w terminie zastępczym a ceną usługi „Noc na Łomnicy“ w pierwotnym terminie, zaś 

uczestnik pobytu ma obowiązek wnieść dopłatę do ceny w sposób i w terminie wyznaczonym 

przez usługodawcę. W przypadku zainteresowania skorzystaniem z usługi w terminie 

zastępczym na niższym poziomie cenowym niż pierwotny termin, cenę za usługę „Noc na 

Łomnicy“ w pierwotnym terminie uważa się za cenę za usługę „Noc na Łomnicy“ w terminie 

zastępczym; uczestnikowi pobytu ani zamawiającemu nie zostanie zwrócona różnica w cenie. 

28. Rezerwacja usług noclegowych i usług z nimi związanych w obiekcie ROTUNDA**** Chopok 

przez uczestnika pobytu, który jest posiadaczem Karty Podarunkowej, jest możliwa wyłącznie 

w formie rezerwacji offline za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Procedura 

rezerwacji usług noclegowych i usług z nimi związanych przez uczestnika pobytu, który jest 

posiadaczem Karty Podarunkowej, jest opisana w odrębnym regulaminie usługodawcy usługi 

ROTUNDA**** Chopok, jeśli w niniejszym regulaminie nie postanowiono inaczej. Po 

dokonaniu rezerwacji usług  noclegowych i usług z nimi związanych przez uczestnika pobytu, 

który jest posiadaczem Karty Podarunkowej, dla zarezerwowanej usługi ROTUNDA**** 

Chopok obowiązują warunki anulowania określone w odrębnym regulaminie usługodawcy 

usługi ROTUNDA**** Chopok. Odrębny regulamin usługodawcy dotyczący usługi  

ROTUNDA**** Chopok jest dostępny na stronie internetowej usługodawcy 

www.hotelrotunda.sk oraz na stronie internetowej www.gopass.sk.  W celu wykluczenia 

wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że w przypadku rezerwacji usługi ROTUNDA**** 

Chopok przez uczestnika pobytu, który jest posiadaczem Karty Podarunkowej, nie obowiązują 

postanowienia punktów 2.1 i 2.2 regulaminu ogólnego rezerwacji usług noclegowych i usług z 

nimi związanych. Jeśli z powodów po stronie usługodawcy wymienionych w punkcie 5.1 

odrębnego regulaminu dotyczącego świadczenia usługi w obiekcie noclegowym 

ROTUNDA**** Chopok nie można skorzystać z usługi ROTUNDA**** Chopok na podstawie 

rezerwacji w terminie ważności Karty Podarunkowej, uczestnik pobytu ma prawo przesunąć 

termin rezerwacji usługi na inny. Skorzystanie z usługi ROTUNDA**** Chopok w terminie 

zastępczym (w przypadku zgodnie z poprzednim zdaniem) jest możliwe wyłącznie w ciągu 

sześciu (6) kolejnych miesięcy następujących po dniu anulowania rezerwacji usługi  

ROTUNDA**** Chopok z powodów zgodnie z punktem 5.1 odrębnego regulaminu 

dotyczącego usługi ROTUNDA**** Chopok. Jeśli ważność Karty Podarunkowej jest krótsza 

niż sześć (6) kolejnych miesięcy następujących po dniu anulowania rezerwacji usługi 

ROTUNDA**** Chopok z powodów zgodnie z punktem 5.1 odrębnego regulaminu usługi  

ROTUNDA**** Chopok, decyduje okres sześciu (6) kolejnych miesięcy następujących po dniu 

anulowania rezerwacji usługi ROTUNDA**** Chopok. Jeśli ważność Karty Podarunkowej jest 

dłuższa niż sześć (6) kolejnych miesięcy następujących po dniu anulowania rezerwacji usługi 

ROTUNDA**** Chopok z powodów zgodnie z punktem 5.1 odrębnego regulaminu usługi 

ROTUNDA**** Chopok, decyduje okres ważności Karty Podarunkowej. W przypadku 

korzystania z usługi ROTUNDA**** Chopok w terminie zastępczym z powodów zgodnie z 

punktem 5.1 odrębnego regulaminu usługi ROTUNDA**** Chopok, jest możliwe skorzystanie 

wyłącznie w terminie na tym samym poziomie cenowym jak pierwotny termin. W przypadku 

zainteresowania skorzystaniem z usługi w terminie zastępczym na wyższym poziomie cenowym 

niż pierwotny termin, usługodawca poinformuje uczestnika pobytu o obowiązku dopłaty różnicy 

pomiędzy ceną usługi ROTUNDA**** Chopok w terminie zastępczym a ceną usługi 

ROTUNDA**** Chopok w pierwotnym terminie, zaś uczestnik pobytu ma obowiązek wnieść 
dopłatę do ceny w sposób i w terminie wyznaczonym przez usługodawcę. W przypadku 

zainteresowania skorzystaniem z usługi w terminie zastępczym na niższym poziomie cenowym 
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niż pierwotny termin, cenę za usługę ROTUNDA**** Chopok w pierwotnym terminie uważa 

się za cenę za usługę ROTUNDA**** Chopok w terminie zastępczym; uczestnikowi pobytu ani 

zamawiającemu nie zostanie zwrócona różnica w cenie . 

29. W przypadku rezerwacji usług noclegowych i usług z nimi związanych przez uczestnika pobytu 

posiadającego Kartę Podarunkową, klientowi – zamawiającemu - który jest członkiem Programu 

GOPASS zostaną zaksięgowane na jego koncie punkty za usługi z których korzystał na 

podstawie Karty Podarunkowej.  

30. Ochrona danych osobowych, polityka prywatności:  

Informacje na temat ochrony danych osobowych są zawarte w Zasadach ochrony prywatności i 

przetwarzania danych osobowych TMR Group i są opublikowane na stronie www.tmr.sk/o-

nas/gdpr/. 

31. Alternatywne rozstrzyganie sporów : 

Jeśli klient – użytkownik (osoba fizyczna), która podczas zawierania i realizacji umowy 

konsumenckiej nie działa w ramach przedmiotu swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia 

lub zawodu, nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki usługodawca rozpatrzył jego reklamację lub 

przypuszcza, że usługodawca naruszył jego prawa, klient ma prawo zwrócić się do usługodawcy  

jako sprzedawcy z wnioskiem o naprawę. Jeśli usługodawca odrzuci wniosek klienta zgodnie z 

poprzednią decyzją lub na taki wniosek nie odpowie do 30 dni od dnia jego wysłania przez 

klienta, klient ma prawo złożyć podanie o wszczęcie alternatywnego rozstrzygnięcia sporu 

zgodnie z par. 12 ustawy nr 391 Dz.U. z 2015 r. w sprawie alternatywnego rozstrzygania sporów 

i o zmianie oraz uzupełnieniu niektórych ustaw. Podmiotem właściwym do alternatywnego 

rozstrzygania sporów konsumenckich z usługodawcą jako sprzedawcą jest a) Słowacka 

Inspekcja Handlowa (Slovenská obchodná inšpekcia), z którą można się w tym celu 

kontaktować pod adresem Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, 

Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratysława lub elektronicznie na adres ars@soi.sk 

bądź adr@soi.sk lub b) inna właściwa uprawniona osoba prawna wpisana do spisu podmiotów 

alternatywnego rozwiązania sporów prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki Republiki 

Słowackiej (spis uprawnionych podmiotów jest dostępny na stronie 

http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-

sporov/146987s), klient może zastosować do złożenia wniosku o alternatywne rozstrzygnięcie 

swojego sporu konsumenckiego platformę alternatywnego rozstrzygania sporów on-line, która 

jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Więcej informacji 

o alternatywnym rozwiązywaniu sporów konsumenckich można znaleźć na stronie internetowej 

Słowackiej Inspekcji Handlowej:: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-

sporov.soi. 

32. Niniejszy regulamin oraz stosunki prawne, które powstały na jego podstawie podporządkowane 

są przepisom prawnym Republiki Słowackiej. Wobec wszelkich kwestii nieuregulowanych 

zapisami niniejszego regulaminu stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

Republiki Słowackiej. 

33. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu lub stosunków prawnych powstałych na 

jego podstawie, w tym spór o interpretację niniejszego regulaminu, w przypadku, gdy nie 

dojdzie do ugodowego rozstrzygnięcia sporu między stronami, spór będzie podlegać jurysdykcji 

sądów słowackich. 

34. Niniejszy regulamin wchodzi w życie i obowiązuje z dniem 29.04.2019. 

35. Niniejszy regulamin dotyczy zakupu i korzystania z Kart Podarunkowych w zakresie i sposobie 

określonym w niniejszym regulaminie. Jeżeli niniejszy regulamin zawiera odmienne 

postanowienia niż ogólne warunki handlowe usługodawcy dotyczące rezerwacji usług 

noclegowych oraz usług z nimi związanych,  pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego 

regulaminu i mają decydujące znaczenie przed postanowieniami ogólnych warunków 

handlowych usługodawcy dotyczących rezerwacji usług noclegowych oraz usług z nimi 

związanych oraz innych regulaminów usługodawcy. W zakresie w jakim postanowienia 

niniejszego regulaminu różnią się od postanowień innych regulaminów usługodawcy, 

decydujące znaczenie mają postanowienia niniejszego regulaminu. W kwestiach 

nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia ogólnych warunków 

handlowych usługodawcy dotyczących rezerwacji usług noclegowych oraz usług z nimi 
związanych z wyjątkiem kwestii uregulowanych w niniejszym regulaminie. 
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