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REGULAMIN HANDLOWY 

 

 ROTUNDA**** Chopok 

 
1. Postanowienia wstępne  

 

1.1 Niniejszy 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 Okręgowego w Żylinie, oddział: Sa, nr 62/L (zwana dalej „spółka TMR“ lub 

„usługodawca“), odnosi się do świadczenia usług – transport kolejami linowymi do obiektu 

noclegowego ROTUNDA**** Chopok oraz z obiektu noclegowego ROTUNDA**** Chopok 

(zwanego dalej „obiekt“)  oraz świadczenia usług noclegowych i usług z nimi związanych oraz reguluje 

prawa i obowiązki z tym związane (zwane dalej „pobyt z transportem“) oraz świadczenia usług 

noclegowych i usług z nimi związanych w obiekcie (zwane dalej „pobyt“). 

1.2 Klient przed dokonaniem jakiejkolwiek rezerwacji powinien zapoznać się z niniejszym aktualnie 

obowiązującym regulaminem handlowym, a także ogólnymi warunkami handlowymi usługodawcy 

dotyczącymi rezerwacji usług noclegowych oraz usług z nimi związanych, ponieważ do regulacji 

wzajemnych praw i obowiązków usługodawcy i klienta i / lub osoby korzystającej z pobytu 

z transportem lub pobytu (zwane dalej „uczestnicy“ lub „uczestnik“) (w zależności od wielkości 

rezerwacji) w obiekcie decydujące znaczenie ma treść niniejszego regulaminu oraz ogólnych warunków 

handlowych usługodawcy dotyczących rezerwacji usług noclegowych oraz usług z nimi związanych 

obowiązujących w dniu dokonania rezerwacji pobytu z transportem lub pobytu przez klienta. Poprzez 

dokonanie rezerwacji oraz zakup pobytu z transportem lub pobytu, klient i osoby korzystające z usługi 

deklarują, że zapoznały się z niniejszym regulaminem oraz ogólnymi warunkami handlowymi 

usługodawcy dotyczącymi rezerwacji usług noclegowych oraz usług z nimi związanych i akceptują je 

w pełnym zakresie. Spółka TMR ma prawo jednostronnie zmienić niniejszy regulamin oraz ogólne 

warunki handlowe usługodawcy dotyczące rezerwacji usług noclegowych oraz usług z nimi związanych, 

a zmiany te obowiązują klientów od daty opublikowania zmienionego regulaminu i / lub ogólnych 

warunków usługodawcy dotyczących rezerwacji usług noclegowych oraz usług z nimi związanych.  

1.3 W przypadku rezerwacji, zakupu i korzystania z  pobytu z transportem, obowiązują oprócz niniejszego 

regulaminu także ogólne warunki handlowe usługodawcy dotyczące rezerwacji usług noclegowych oraz 

usług z nimi związanych, ogólne warunki handlowe programu GOPASS, ogólne warunki handlowe 

usługodawcy dla ośrodków górskich opublikowane na stronie internetowej usługodawcy www.jasna.sk. 

Jeżeli niniejszy regulamin zawiera odmienne postanowienia niż  ogólne warunki handlowe usługodawcy 

dotyczące rezerwacji usług noclegowych oraz usług z nimi związanych, lub ogólne warunki handlowe 

programu GOPASS, lub ogólne warunki handlowe usługodawcy dla ośrodków górskich, pierwszeństwo 

mają postanowienia niniejszego regulaminu. Zakres, w jakim postanowienia niniejszego regulaminu 

różnią się od postanowień ogólnych warunków handlowych usługodawcy dotyczących rezerwacji usług 

noclegowych oraz usług z nimi związanych, lub ogólnych warunków handlowych programu GOPASS, 

lub ogólnych warunków handlowych usługodawcy dla ośrodków górskich, decydujące znaczenie ma 

niniejszy regulamin. Postanowienia punktu 2.4.9 ogólnych warunków handlowych usługodawcy 

dotyczących rezerwacji usług noclegowych oraz usług z nimi związanych  

nie dotyczą pobytu z transportem i pobytu.  

1.4 Klient ma możliwość dokonać rezerwacji i zakupu pobytu z transportem, który obejmuje transport koleją 

linową na trasie Biela Púť – Jasna, Jasna – Priehyba, Priehyba – Chopok i z powrotem, lub Krupová – 

Kosodrevina, Kosodrevina – Chopok i z powrotem (zwany dalej "biletem") oraz usługi noclegowe i 

usługi z tym związane. Cena pobytu z transportem ustalana jest przez usługodawcę  w zależności od 

terminu rezerwacji pobytu, dnia, w którym ma być świadczona usługa na podstawie rezerwacji, liczby 

osób biorących udział w pobycie, itp. 

1.5 Klient ma możliwość dokonać rezerwacji i zakupu pobytu, który obejmuje usługi noclegowe z dwoma 

posiłkami dziennie lub usługi noclegowe ze śniadaniem. Pobyt nie obejmuje transportu koleją linową na 

trasie Biela Púť – Jasna, Jasna – Priehyba, Priehyba – Chopok i z powrotem, lub Krupová – Kosodrevina, 

http://www.jasna.sk/
http://www.jasna.sk/


2 

 

Kosodrevina – Chopok i z powrotem (zwany dalej "biletem"). Cena pobytu ustalana jest przez 

usługodawcę  w zależności od terminu rezerwacji pobytu, dnia, w którym ma być świadczona usługa na 

podstawie rezerwacji, liczby osób biorących udział w pobycie, itp. Usługodawca zezwala klientowi i / 

lub uczestnikom pobytu na zakup biletu po obniżonej cenie zgodnie z aktualną ofertą usługodawcy, o 

której usługodawca poinformuje klienta na jego prośbę. 

 

 

2. Rezerwacja i warunki płatności 

 

2.1 Klient ma możliwość zakupienia pobytu z transportem lub pobytu za pośrednictwem internetowego 

systemu rezerwacji online dostępnego na stronie internetowej TMR www.tmrhotels.com lub na stronie 

hotelu www.hotelrotunda.sk lub online za pośrednictwem programu GOPASS www.gopass.sk lub w 

trybie offline w formie rezerwacji telefonicznej lub poprzez e-mail. 

2.2 Sposób, forma i procedura rezerwacji usługi, a także warunki płatności mające zastosowanie do różnych 

sposobów rezerwacji usługi, zostały zawarte w ogólnych warunkach handlowych usługodawcy 

dotyczących rezerwacji usług noclegowych oraz usług z nimi związanych o ile w niniejszym 

regulaminie nie określono inaczej.  Ogólne warunki handlowe usługodawcy dotyczące rezerwacji usług 

noclegowych oraz usług z nimi związanych są publikowane na stronie internetowej usługodawcy 

www.tmrhotels.com, www.hotelrotunda.sk a także na stronie www.gopass.sk. 

2.3 Przy dokonywaniu rezerwacji klient jest zobowiązany podać liczbę osób oraz dane wszystkich klientów 

korzystających z usługi (imię, nazwisko, w przypadku osób poniżej 18 lat także wiek, numer telefonu, 

adres e-mail) na podstawie rezerwacji wykonywanej przez klienta, a także swoje dane, jeśli klient jest 

tylko zamawiającym usługę i nie będzie uczestnikiem pobytu. 

2.4 Liczba klientów korzystających z usługi w jednym terminie na podstawie zamówienia złożonego przez 

klienta jest ograniczona ilością miejsc noclegowych, która w przypadku trzech (3) pokoi typu Deluxe, 

wynosi maksymalnie cztery (4) osoby w jednym pokoju.  

 

3. Zakres oferty pobytu z transportem oraz oferty pobytu 

3.1 Oferta pobytu z transportem obejmuje: 

3.1.1     transport w obie strony kolejami linowymi na trasie Biela Púť- Jasna, Jasna – Priehyba, 

Priehyba – Chopok i z powrotem lub Krupová – Kosodrevina, Kosodrevina – Chopok 

i z powrotem dla uczestników pobytu z transportem w jednym terminie, 
3.1.2     kolacja Million Star w restauracji Rotunda, 
3.1.3     nocleg w pokoju Deluxe, 
3.1.4     śniadanie z menu (à la carte), 
3.1.5     certyfikat potwierdzający nocleg w najwyżej położonym obiekcie w Europie Środkowej, 
3.1.6     bezpłatne miejsce parkingowe na parkingu Biela Púť w przypadku wjazdu z dolnej stacji 

kolei linowej Biela Púť - Jasna, 
3.1.7     bezpłatne wifi, 
3.1.8     karta lojalnościowa Gopass. 

3.2     Oferta pobytu z niepełnym wyżywieniem zawiera: 
3.2.1     nocleg w pokoju Deluxe, 
3.2.2     śniadanie z menu (à la carte), 
3.2.3     kolacja z menu (à la carte). 

3.3     Oferta pobyt ze śniadaniem zawiera: 
3.3.1     nocleg w pokoju Deluxe, 
3.3.2     śniadanie z menu (à la carte). 

3.2 Pokój Deluxe to pokój, w którym znajduje się jedno (1) łóżko małżeńskie i jedno (1) łóżko piętrowe, w 

związku z czym może pomieścić cztery (4) osoby. Do pokoju Deluxe przynależy pomieszczenie 

sanitarne – łazienka z WC – które znajduje się w pokoju. 

3.3 W przypadku pobytu z transportem klient – zamawiający, jeśli jest uczestnikiem pobytu z transportem 

lub dowolny uczestnik pobytu z transportem, który ukończył 18 lat, odbierze bilety na transport kolejami 

linowymi na trasie zdefiniowanej w punkcie 3.1.1 niniejszego regulaminu wraz z potwierdzeniem 

http://www.tmrhotels.com/
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uprawniającym do skorzystania z usług zdefiniowanych w punktach od 3.1.2 do 3.1.8 niniejszego 

regulaminu w dniu przyjazdu w Centrum Informacji Biela Púť w przypadku rozpoczęcia transportu z 

dolnej stacji kolei linowej Biela Púť - Jasná lub w Centrum Informacji Krupová w przypadku 

rozpoczęcia transportu z dolnej stacji kolei linowej Krupová - Kosodrevina na podstawie dokumentu 

„potwierdzenie rezerwacji“ o takiej godzinie, aby nie doszło do spóźnienia na ostatni przejazd kolei 

linowej na trasie Biela Púť – Jasná, Jasná – Priehyba, Priehyba – Chopok w przypadku rozpoczęcia 

transportu z dolnej stacji kolei linowej Biela Púť - Jasná  lub Krupová – Kosodrevina, Kosodrevina – 

Chopok w przypadku rozpoczęcia transportu z dolnej stacji kolei linowej Krupová - Kosodrevina przez 

uczestników pobytu z transportem zgodnie z harmonogramem zdefiniowanym w punkcie 3.9 

niniejszego regulaminu.  

3.4 Godziny otwarcia Centrum Informacji Biela Púť: codziennie w godzinach od 8:00 do 16:00. Kontakt 

telefoniczny do Centrum Informacji Biela Púť: + 421 907 88 66 44, e-mail: info@jasna.sk. 

3.5 Godziny otwarcia Centrum Informacji Krupová: codziennie w godzinach od 8:00 do 16:00. Kontakt 

telefoniczny do Centrum Informacji Krupová: + 421 911 85 63 91, e-

mail: infocentrum.krupova@jasna.sk. 

3.6 Możliwość skorzystania z pobytu z transportem oraz samego pobytu zależy od odpowiednich warunków 

atmosferycznych oraz innych warunków technicznych i użytkowych, w związku z tym, jeśli skorzystanie 

z usługi nie jest możliwe, administrator poinformuje telefonicznie lub e-mailem klienta – 

zamawiającego, jeśli jest uczestnikiem pobytu z transportem czy samego pobytu albo uczestnika pobytu 

zgodnie z zamówieniem klienta – zamawiającego – który ukończył 18 lat, o braku możliwości 

skorzystania z pobytu z transportem czy samego pobytu natychmiast, jak tylko będzie to możliwe. 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z pobytu z transportem czy 

z samego pobytu ani za żadną szkodę powstałą po stronie klienta – zamawiającego i/lub uczestnika 

pobytu z transportem czy samego pobytu, jeśli usługodawcy nie udało się skontaktować mailowo lub 

telefonicznie z żadnym uczestnikiem pobytu z transportem czy samego pobytu w celu poinformowania 

go o braku możliwości skorzystania z pobytu z transportem czy samego pobytu. Usługodawca nie ponosi 

odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji o braku możliwości skorzystania z pobytu z 

transportem czy samego pobytu, jeśli nie doszło do tego z powodów leżących po stronie usługodawcy. 

Za spełnienie przez usługodawcę obowiązku przekazania klientowi informacji o braku możliwości 

skorzystania z pobytu z transportem czy samego pobytu uważa się zawiadomienie dokonane 

telefonicznie lub e-mailem przynajmniej jednego z uczestników pobytu z transportem czy samego 

pobytu; jeśli klient – zamawiający nie jest uczestnikiem pobytu z transportem czy samego pobytu, 

obowiązek ten uważa się za spełniony także wtedy, gdy o braku możliwości 

poinformowano przynajmniej klienta – zamawiającego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności 

wobec klientów, jeśli klient, który został powiadomiony o braku możliwości skorzystania z pobytu z 

transportem czy samego pobytu, nie przekazał tej informacji dalej.  

3.7 Zalecany najpóźniejszy moment przybycia do dolnej stacji Biela Púť w przypadku rozpoczęcia 

transportu w dolnej stacji kolei linowej Biela Púť - Jasná albo do dolnej stacji Krupová  w przypadku 

rozpoczęcia transportu w dolnej stacji kolei linowej Krupová - Kosodrevina  to 30 minut przed ostatnim 

odjazdem kolei linowej na trasie Biela Púť – Jasná, Jasná – Priehyba, Priehyba – Chopok w przypadku 

rozpoczęcia transportu w dolnej stacji kolei linowej Biela Púť - Jasná albo Krupová – Kosodrevina, 

Kosodrevina – Chopok w przypadku rozpoczęcia transportu w dolnej stacji kolei linowej Krupová - 

Kosodrevina. Aktualne godziny działania kolejek są podane na stronie internetowej 

usługodawcy: https://www.jasna.sk/prevadzka-lanoviek/. 

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia i działania kolei linowych, przede 

wszystkim z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, warunków technicznych i/lub 

użytkowych. Uczestnicy pobytu z transportem czy samego pobytu zostaną poinformowani 

o ewentualnych zmianach. Usługodawca dopełni swój obowiązek zawiadomienia uczestników pobytu z 

transportem czy samego pobytu o zmianie godzin otwarcia i działania kolei linowych, gdy dokona 

zawiadomienia telefonicznego lub e-mailem przynajmniej jednego uczestnika pobytu z transportem czy 

samego pobytu; jeśli klient – zamawiający nie jest uczestnikiem pobytu z transportem czy samego 
pobytu, obowiązek ten uważa się za wypełniony także wtedy, gdy o braku możliwości 

poinformowano przynajmniej klienta – zamawiającego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności 

mailto:info@jasna.sk
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wobec klientów, jeśli klient, który został powiadomiony o braku możliwości skorzystania z pobytu z 

transportem czy samego pobytu, nie przekazał tej informacji dalej. Usługodawca nie ponosi 

odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji o zmianach, jeśli do niepoinformowania doszło z 

powodów nieleżących po stronie usługodawcy. 

3.8 Po przybyciu do obiektu klient - uczestnik pobytu z transportem przedstawi w recepcji obiektu 

potwierdzenie rezerwacji. Klient – uczestnik samego pobytu po przybyciu do obiektu przedstawi 

w recepcji obiektu potwierdzenie rezerwacji. 

3.9 Jazdę w kierunku Chopok – Priehyba, Priehyba – Jasná, Jasná – Biela Púť albo Krupová – Kosodrevina, 

Kosodrevina – Chopok uczestnicy pobytu z transportem mogą odbyć po okazaniu biletów w dowolnym 

momencie w godzinach działania kolei linowej w dniu wyjazdu. Jeśli klient – uczestnik pobytu –podczas 

rezerwacji pobytu zakupi bilety w korzystniejszej cenie, transport w kierunku Chopok – Priehyba, 

Priehyba – Jasná, Jasná – Biela Púť albo Krupová – Kosodrevina, Kosodrevina – Chopok może odbyć 

po okazaniu biletów w dowolnym momencie w godzinach działania kolei linowej w dniu wyjazdu. 

 

4. Zmiana rezerwacji, nieprzybycie na miejsce korzystania z usługi, wcześniejszy wyjazd z miejsca 

korzystania z usługi, anulowanie rezerwacji, warunki anulowania 

 

4.1 Wszelkie zmiany dokonanej rezerwacji, nieprzybycie na miejsce oraz wcześniejszy wyjazd z miejsca 

korzystania z usługi, regulowane są ogólnymi warunkami handlowymi usługodawcy dotyczącymi 

rezerwacji usług noclegowych oraz usług z nimi związanych, które są dostępne na stronie internetowej 

usługodawcy www.tmrhotels.com, www.hotelrotunda.sk lub stronie internetowej www.gopass.sk, o ile 

w niniejszym regulaminie nie podano inaczej.  

4.2 Zmiana liczby osób w przypadku pobytu z transportem lub  ograniczona jest pojemnością i ilością miejsc 

noclegowych w obiekcie, jak zostało określone w pkt 2.4 i 3.4 niniejszego regulaminu. 

4.3 W przypadku niewykorzystania zarezerwowanej usługi w pełnym zakresie lub częściowo z 

jakichkolwiek powodów zaistniałych po stronie klienta, lub bez podania powodu, a także w przypadku 

niemożności skorzystania z usługi w pełnym zakresie z powodu nierespektowania wytycznych i 

instrukcji pracowników usługodawcy odnośnie harmonogramu i/lub czasu pracy urządzeń 

transportowych, klient nie ma prawa do żadnej rekompensaty finansowej lub niefinansowej, zamiany 

usług lub odszkodowania. 

4.4 W celu anulowania rezerwacji obowiązują odpowiednie postanowienia  ogólnych warunków 

handlowych usługodawcy dotyczących rezerwacji usług noclegowych oraz usług z nimi związanych, 

które są dostępne na stronie internetowej usługodawcy www.tmrhotels.com, www.hotelrotunda.sk lub 

stronie internetowej www.gopass.sk, o ile w niniejszym regulaminie nie podano inaczej. 

4.5 W przypadku odwołania rezerwacji usługi, z chwilą odwołania przez klienta rezerwacji, usługodawca 

ma prawo do pobrania opłaty za anulowanie rezerwacji następująco: 

 
4.5.1.1 Opłaty storno dla osób niebędących członkami klubu GOPASS: 

4.5.1.1.1 Opłaty storno ważne dla pobytów w Sezonie:  

 

Opłata storno 

bez opłaty storno  od dnia zatwierdzenia zamówienia do 29 

dni przed dniem przybycia na pobyt 

40% ceny zamówionych i zatwierdzonych usług 28 do 14 dni przed dniem przybycia na 

pobyt 

80% ceny zamówionych i zatwierdzonych usług 13 do 8 dni przed dniem przybycia na pobyt 

100% ceny zamówionych i zatwierdzonych usług 7 i mniej dni przed dniem przybycia na 

pobyt 
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4.5.1.1.2 Opłaty storno ważne dla pobytów poza Sezonem  

Opłata storno 

bez opłaty storno od dnia zatwierdzenia zamówienia do 14 

dni przed dniem przybycia na pobyt 

50% ceny zamówionych i zatwierdzonych usług 13 do 8 dni przed dniem przybycia na pobyt 

100% ceny zamówionych i zatwierdzonych usług 7 i mniej dni przed dniem przybycia na 

pobyt 

4.5.1.1.3 Opłaty storno ważne dla tzw. wczesnych rezerwacji w sezonie i poza sezonem.  

 

4.5.1.1.4 Opłaty storno w przypadku pobytów w terminach Specjalnych (pobyty 

rezerwowane w odrębnych terminach, określonych przez usługodawcę)  

 

4.5.1.2 Opłaty storno dla członków klubu GOPASS: 

 

4.5.1.2.1 Opłaty storno w przypadku pobytów w Sezonie 

 

4.5.1.2.2 Opłaty storno ważne dla pobytów poza Sezonem 

 

4.5.1.2.3 Opłaty storno ważne dla tzw. wczesnych rezerwacji w sezonie   

Opłata storno 

wartość całej rezerwacji musi zostać uiszczona w 

pełnej wysokości (100% zaliczka); naliczana jest 

opłata storno w wysokości 100% 

od dnia potwierdzenia zamówienia do dnia 

przybycia na pobyt 

Opłata storno 

wartość całej rezerwacji musi zostać uiszczona w 

pełnej wysokości (100% zaliczka); naliczana jest 

opłata storno w wysokości 100% 

od dnia potwierdzenia zamówienia do dnia 

przybycia na pobyt 

  Opłata storno 

50% ceny zamówionych i zatwierdzonych usług od dnia zatwierdzenia zamówienia do 29 

dni przed dniem przybycia na pobyt 

100% ceny zamówionych i zatwierdzonych usług 28 i mniej dni przed dniem przybycia na 

pobyt 

Opłata storno 

50% ceny zamówionych i zatwierdzonych usług od dnia zatwierdzenia zamówienia do 14 

dni przed dniem przybycia na pobyt 

100% ceny zamówionych i zatwierdzonych usług 13 i mniej dni przed dniem przybycia na 

pobyt 
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4.5.1.2.4 Opłaty storno ważne dla tzw. wczesnych rezerwacji poza sezonem   

 

4.5.1.2.5 Opłaty storno w przypadku pobytów w terminach Specjalnych 

 

4.6 Usługodawca określa terminy tzw. sezon, tzw. poza sezonem oraz tzw. terminy specjalne dla celów opłat 

storno zgodnie z punktem 4.5 4.5 niniejszych warunków handlowych z góry tak, aby klient miał 

możliwość zapoznać się z warunkami w przypadku anulowania rezerwacji zgodnie z punktem 4.5 

niniejszych warunków handlowych  lub w przypadku częściowego anulowania rezerwacji lub braku 

przyjazdu klienta lub uczestników pobytu na rezerwowany pobyt lub pobyt z transportem. Terminy dla 

tzw. Sezonu, tzw. poza Sezonem oraz tzw. terminy Specjalne podano na stronie internetowej 

usługodawcy, przy czym klient ma możliwość zapoznać się z nimi klikając tutaj. 
4.7 Postanowienia punktu 4.5 niniejszych warunków handlowych mają decydujące znaczenie także w 

przypadku częściowego anulowania rezerwacji. 

 

5. Zmiana lub anulowanie świadczenia usługi (pobytu z transportem lub pobytu i usług z tym 

związanych) przez usługodawcę, siła wyższa 

5.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania, przerwania lub ukończenia świadczenia usługi 

(pobytu z transportem lub pobytu)  lub jakiejkolwiek części usługi z powodu: 

5.1.1 złych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych (wiatr, burza, siarczysty mróz, 

zlodowacenie, śnieg, ograniczona widoczność, zagrożenie lawinowe itp.), lub 

5.1.2 przerwy w dostawie prądu z poziomu dostawcy lub siły wyższej, lub 

5.1.3 awarii urządzeń,  które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia, mienia lub życia 

osób lub mienia usługodawcy lub klienta, lub 

5.1.4 z przyczyn technicznych i/lub wad konstrukcyjnyc i/lub zmian w obiekcie, w którym świadczone 

są usługi noclegowe, 

5.1.5 innych powodów operacyjnych lub organizacyjnych ze strony usługodawcy, 

5.1.6 z powodu siły wyższej. 

5.2 Jeżeli z powodów określonych w pkt 5.1 niniejszego regulaminu, świadczenie usługi (pobytu lub pobytu 

z transportem)  zostanie anulowane ze strony usługodawcy, podczas powiadamiania przez usługodawcę 

o anulowaniu usługi klient ma możliwość podjęcia decyzji 

5.2.1 o przesunięciu terminu skorzystania z zapłaconego pobytu z transportem lub pobytu na inny 

termin, 

5.2.2 o zwróceniu przez usługodawcę całej zapłaconej kwoty za usługę pobyt z transportem i za pobyt, 

w takim przypadku klient otrzyma zwrot zapłaconej kwoty za usługę pobytu z transportem oraz 

Opłata storno 

50% ceny zamówionych i zatwierdzonych usług od dnia zatwierdzenia zamówienia do 29 

dni przed dniem przybycia na pobyt 

100% ceny zamówionych i zatwierdzonych usług 28 i mniej dni przed dniem przybycia na 

pobyt 

Opłata storno 

50% ceny zamówionych i zatwierdzonych usług od dnia zatwierdzenia zamówienia do 14 

dni przed dniem przybycia na pobyt 

100% ceny zamówionych i zatwierdzonych usług 13 i mniej dni przed dniem przybycia na 

pobyt 

Opłata storno 

wartość całej rezerwacji musi zostać uiszczona w 

pełnej wysokości (100% zaliczka); naliczana jest 

opłata storno w wysokości 100% 

od dnia potwierdzenia zamówienia do dnia 

przybycia na pobyt 

https://tmrhotels.com/pl/wczesniejsza-rezerwacja-ze-znizka-nawet-do-20/
https://tmrhotels.com/pl/wczesniejsza-rezerwacja-ze-znizka-nawet-do-20/
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koszt w taki sam sposób, w jaki zrealizowana została opłata za usługę z transportem i za pobyt 

przez klienta, w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu odwołania rezerwacji, 

5.2.3 o przesunięciu terminu skorzystania z opłaconego pobytu z transportem, lub pobytu do innego 

hotelu w pierwotnie zarezerwowanym terminie. W przypadku, gdy koszt pobytu w wybranym 

przez klienta hotelu zastępczym jest niższy niż koszt pobytu lub pobytu z transportem w obiekcie, 

usługodawca poinformuje klienta o możliwości wykorzystania różnicy między ceną hotelu 

zastępczego a ceną pobytu lub pobytu z transportem w formie przedpłaconych usług w hotelu 

zastępczym podczas trwania pobytu w hotelu zastępczym. Jeśli klient nie zgadza się na 

wykorzystanie różnicy w cenie, zostanie mu zaoferowany zwrot różnicy między ceną pobytu w 

hotelu zastępczym a ceną pobytu lub pobytu z transportem w obiekcie, przy czym zwrot zostanie 

dokonany w ten sam sposób, w jaki klient uregulował koszt pobytu  lub pobytu z transportem w 

ciągu 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym została potwierdzona zmiana hotelu w 

rezerwacji.  Od momentu otrzymania przez klienta dokumentu „potwierdzenie rezerwacji” do 

skorzystania z usługi w zastępczym terminie, dla niniejszej rezerwacji obowiązują warunki 

anulacji zgodnie z punktem 4.5 do 4.7 niniejszego regulaminu, a także pozostałe postanowienia 

niniejszego regulaminu. 
Klient zobowiązany jest do poinformowania usługodawcy o swojej decyzji na piśmie lub drogą 

elektroniczną (e-mailem) w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o anulowaniu pobytu 

z transportem lub pobytu ze strony usługodawcy. 

5.3 Zmiana wcześniej dokonanego przez klienta wyboru zgodnie z punktem 5.2 niniejszego regulaminu jest 

niemożliwa. 

5.4 Przesunięcie terminu skorzystania z zapłaconego pobytu lub pobytu z transportem jest możliwe 

wyłącznie w ciągu sześciu (6) miesięcy następujących bezpośrednio po dniu anulowania pobytu lub 

pobytu z transportem z powodów określonych w punkcie 5.1 niniejszego regulaminu. W celu 

wykluczenia wątpliwości obowiązuje, że termin sześciu (6) miesięcy zostaje zachowany, jeżeli data 

przybycia na zastępczy termin korzystania z pobytu lub pobytu z transportem jest najpóźniej ostatnim 

dniem terminu sześciu (6) miesięcy od daty anulowania pobytu lub pobytu z transportem. 

5.5 Jeżeli klient zdecyduje się przesunąć termin skorzystania z pobytu lub pobytu z transportem, po 

uzgodnieniu z usługodawcą zostanie ustalony nowy termin skorzystania z pobytu lub pobytu z 

transportem. W przypadku, gdy cena pobytu lub pobytu z transportem w wybranym przez klienta 

zastępczym terminie korzystania z pobytu lub pobytu z transportem jest wyższa niż cena usługi w 

pierwotnym terminie, usługodawca poinformuje klienta o obowiązku dopłaty różnicy pomiędzy ceną 

pobytu lub pobytu z transportem w terminie zastępczym i ceną pobytu lub pobytu z transportem w 

terminie pierwotnym. Jeśli klient nie wyraża zgody na uregulowanie dopłaty, zostanie mu zaoferowany 

inny termin zastępczy w tej samej cenie lub niższej niż cena w terminie pierwotnym. Cena pobytu lub 

pobytu z transportem w pierwotnym terminie uważana jest za cenę usługi w zastępczym terminie, pod 

warunkiem, że cena usługi w zastępczym terminie nie będzie wyższa niż cena za usługę w pierwotnym 

terminie. W przypadku, gdy klient nie będzie zainteresowany innym zastępczym terminem, zostanie mu 

zwrócona zapłacona cena pobytu lub pobytu z transportem w ciągu 14 dni w taki sam sposób, w jaki 

została przez klienta zrealizowana płatność za pobyt lub pobyt z transportem. W przypadku, gdy klient 

zgadza się z zapłatą wyższej ceny za pobyt lub pobyt z transportem w zastępczym terminie, zapłaconą 

przez klienta cenę usługi w początkowym terminie uważa się za cześć zapłaconej ceny usługi, w terminie 

zastępczym, a klient zobowiązany jest uiścić dopłatę ceny w sposób i w terminie określonym przez 

usługodawcę. Od momentu otrzymania przez klienta dokumentu „potwierdzenie rezerwacji” do 

skorzystania z usługi w zastępczym terminie, dla niniejszej rezerwacji obowiązują warunki anulacji 

zgodnie z punktem 4.5 do 4.7 niniejszego regulaminu, a także pozostałe postanowienia niniejszego 

regulaminu. 

5.6 W przypadku, gdy klient w terminie zgodnie z punktem 5.4. niniejszego regulaminu nie wybierze 

zastępczego terminu skorzystania usługi, zostanie mu zwrócona zapłacona przez niego cena pobytu lub 

pobytu z transportem w taki sam sposób, w jaki klient zrealizował płatność za usługę, w ciągu 14 dni po 

dniu upływu okresu sześciu (6) miesięcy od dnia anulowania rezerwacji z przyczyn określonych zgodnie 
z punktem 5.1 niniejszego regulaminu. 
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5.7 Niemożność skorzystania z usługi z powodu braku wolnych miejsc, nie jest powodem do przedłużenia 

terminu na wykorzystanie usługi w zastępczym terminie zdefiniowanym w punkcie 5.4 niniejszego 

regulaminu. 

5.8 Jeżeli klient, z przyczyn określonych w punkcie 5.1 niniejszego regulaminu, nie może przejechać całego 

odcinka w dzień przyjazdu (w przypadku pobytu lub pobytu z transportem), tzn. nie dotrze do stacji 

docelowej Chopok, zostanie mu zwrócona cała zapłacona przez niego cena pobytu lub pobytu z 

transportem, lub po uzgodnieniu pomiędzy klientem a usługodawcą rezerwacja pobytu lub pobytu z 

transportem zostanie przesunięta na inny termin. W przypadku przesunięcia rezerwacji na inny termin 

obowiązują postanowienia punktów 5.4-5.7 niniejszego regulaminu. 

5.9 Uczestnicy pobytu z transportem i uczestnicy pobytu mogą skorzystać z praw zgodnie z punktem 5.2 

niniejszego regulaminu tylko wtedy, gdy nie mogą skorzystać z pobytu z powodu nie działania w 

ośrodku Jasna w dniu rozpoczęcia pobytu żadnego górskiego urządzenia transportowego (ani ze strony 

Jasna  - Północ, ani ze strony Chopok – Południe). 

5.10 Jeżeli klient nie może, z powodów wymienionych w punkcie 5.1 niniejszego regulaminu, przejechać 

któregoś z odcinków w kierunku Chopok – Biela Púť lub Chopok - Krupová w dniu wyjazdu, klientowi 

zostanie zwrócona adekwatna część kosztów przejazdu za nieprzejechany odcinek trasy.  

5.11 Usługodawca natychmiast poinformuje klienta o przyczynach zmiany, anulowania, zaprzestania lub 

zakończenia świadczenia usługi lub jakiejkolwiek jej części w sposób określony w punkcie 3.8 

niniejszego regulaminu. 

5.12 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne dalsze koszty lub szkody poniesione przez 

uczestnika pobytu lub pobytu z transportem w związku z przyjazdem lub wyjazdem do i z miejsca 

świadczenia usługi, które nie są zawarte w cenie pobytu lub pobytu z transportem, lub w związku z 

przedłużonym pobytem w obiekcie z przyczyn określonych w punkcie 5.1 niniejszego regulaminu. 

Podobnie uczestnikowi pobytu lub pobytu z transportem z wyżej wymienionych powodów nie 

przysługuje żadna inna rekompensata finansowa lub niefinansowa, albo świadczenie zastępcze czy 

rekompensata. 

 

6. Regulamin reklamacji 

 

6.1 Świadczenie usług przez spółkę TMR regulowane jest odpowiednimi przepisami  ustawy nr 40/1964 Zb. 

kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami w nawiązaniu do ustawy nr 250/2007 Z.z. o ochronie 

konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr 372/1990 Zb. o wykroczeniach, z 

późniejszymi zmianami oraz pozostałych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6.2 Klient ma prawo do skorzystania z usługi Noc na Łomnicy w uzgodnionym lub zwykłym zakresie, 

jakości, ilości i terminie. 

6.3 Reklamacją jest zgłoszenie odpowiedzialności za wady świadczonej usługi. 

6.4 Usługodawca odpowiada za wady, które posiada usługa w chwili jej świadczenia.  

6.5 Przez ewidentne wady rozumie się wady, które można stwierdzić przy świadczeniu usługi (np. 

odchylenie ilościowe, niższa jakość świadczonej usługi), które klient jest obowiązany niezwłocznie 

zgłosić usługodawcy. 

6.6 Usługodawca nie odpowiada za wady, o których klient wiedział przy zawieraniu umowy lub 

uwzględniając okoliczności, w jakich została zawarta umowa, musiał o nich wiedzieć, chyba że wady 

dotyczą właściwości świadczonej usługi, które zgodnie z umową usługa miała posiadać. Usługodawca 

nie odpowiada za wady, które klient spowodował sam, ani za wady, o których klient wiedział lub musiał 

wiedzieć przed rozpoczęciem świadczenia usługi lub usługodawca jasno i wyraźnie zwrócił mu uwagę 

na wady usługi, ani też za wady, które powstały na skutek działania siły wyższej.  

6.7 Jeżeli klientowi świadczone są usługi niższej jakości lub w mniejszym zakresie niż wcześniej 

uzgodniono lub jest w zwyczaju, klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Klient może skorzystać z 

prawa do reklamacji w formie: usunięcia wady, uzupełnienia, wymiany, świadczenia nowej usługi lub 

obniżenia ceny. 

6.8 Klient jest obowiązany do dochodzenia roszczeń z tytułu wad usługi (reklamacji) bez zbędnej 

zwłoki po tym, jak stwierdzi wystąpienie powodów do reklamacji (wadę lub wady usługi), 
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najpóźniej do ukończenia pobytu z transportem lub pobytu w przeciwnym razie prawo do złożenia 

reklamacji wygasa. Usługodawca nie uwzględnia reklamacji zgłoszonych po terminie. 

6.9 Klient jest obowiązany do zgłoszenia reklamacji usług osobiście właściwemu pracownikowi 

usługodawcy.  

6.10 Przy zgłoszeniu reklamacji klient jest obowiązany do przedstawienia dowodu zakupu usługi 

(zamówienie, faktura, paragon, umowa itp.), o ile go posiada. 

6.11 Jeśli wymaga tego charakter reklamowanego świadczenia, składając reklamację klient powinien 

przedstawić reklamowany przedmiot na potrzeby postępowania reklamacyjnego. 

6.12 Właściwy pracownik ewidencjonuje reklamację w protokole reklamacji wraz z podaniem okoliczności 

i wad wskazanych przez klienta. Usługodawca wyda klientowi potwierdzenie zgłoszenia reklamacji. Po 

starannym zbadaniu zgłoszonej reklamacji usługodawca decyduje o sposobie jej rozpatrzenia 

natychmiast, zaś w bardziej złożonych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych. Jeśli reklamacja nie może 

zostać rozpatrzona w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, usługodawca informuje klienta o 

terminie jej rozpatrzenia. Okres rozpatrywania reklamacji nie może przekraczać 30 dni od daty 

zgłoszenia. Przy składaniu reklamacji klient jest obowiązany do przekazania danych kontaktowych 

celem powiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji, o ile reklamacji nie można rozpatrzyć 

natychmiast po jej zgłoszeniu. 

6.13 Klient jest obowiązany do zapewnienia współpracy niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji, w 

szczególności przekazania obiektywnych informacji dotyczących danej reklamacji. Jeśli charakter 

reklamacji tego wymaga, klient umożliwi pracownikom usługodawcy wstęp do pomieszczeń, które 

zostały mu udostępnione jako tymczasowe miejsce zakwaterowania, aby można było się przekonać o 

zasadności zgłoszonej reklamacji. 

6.14 Reklamacje zgłasza się w następujący sposób: 

6.14.1 wady usług zakwaterowania i wyżywienia: u personelu znajdującego się w lokalu 

gastronomicznym i/lub noclegowym (tj. recepcja hotelu i restauracja Rotunda na Chopoku), 

6.14.2 wady w zakresie transportu: w Infocentrum Biela Púť lub Infocentrum Krupová. 

6.15  Wady możliwe do usunięcia: 

 

W przypadku wady, którą można usunąć, klient ma prawo żądać od usługodawcy należytego, 

terminowego i bezpłatnego usunięcia wady. 

 

6.15.1 W zakresie usług zakwaterowania klient ma prawo do bezpłatnego, należytego i terminowego 

usunięcia uchybień. 

6.15.2 W zakresie usług wyżywienia, jeśli nie została dotrzymana odpowiednia jakość, waga, 

temperatura, miara lub cena, klient ma prawo żądać bezpłatnego, należytego i terminowego 

usunięcia danego uchybienia. Uchybienia dotyczące jakości jedzenia i napojów przeznaczonych 

do bezpośredniej konsumpcji klient ma obowiązek reklamować niezwłocznie po stwierdzeniu 

uchybienia u pracownika restauracji (tzn. nie może zostać skonsumowana więcej niż 1/4 porcji 

jedzenia lub napoju). Jeśli stwierdzone uchybienia dotyczą ilości lub wagi jedzenia i/lub napojów 

przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji, klient powinien je reklamować przed 

rozpoczęciem konsumpcji (tzn. przed pierwszym spróbowaniem). 

6.16 Wady, których nie da się usunąć: 

 

6.16.1 W zakresie usług zakwaterowania jeśli nie ma możliwości usunięcia wady o charakterze 

technicznym (usterka ogrzewania, nieprawidłowa moc wody ciepłej itp.) po uzgodnieniu z 

usługodawcą klient ma prawo do adekwatnej obniżki ceny zakwaterowania. 

6.16.2 Jeśli nie ma możliwości usunięcia wad w zakresie usług wyżywienia, klient ma prawo do 

całkowitej wymiany jedzenia lub napoju albo zwrotu zapłaconej przez niego ceny. 

 

6.17 Reklamacje dotyczące usług transportu podlegają odpowiednim postanowieniom ogólnych warunków 

handlowych usługodawcy dla ośrodków górskich, o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.  
6.18 Klient ma prawo do zwrotu niezbędnych kosztów, które poniósł w związku ze zgłoszeniem reklamacji. 

6.19 Usługodawca zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrywania każdej reklamacji. 
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7. Odrębne postanowienia 

 

7.1 Usługodawca zaleca korzystanie z usługi przez dzieci w wieku do sześciu (6) lat lub przez osoby z 

problemami zdrowotnymi lub osoby niepełnosprawne dopiero po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. 

7.2 W przypadku chęci skorzystania z transportu przez niepełnosprawnego klienta, który porusza się na 

wózku inwalidzkim, klient lub osoba dorosła towarzysząca takiemu klientowi jest zobowiązana już 

podczas zakupu biletu powiadomić usługodawcę o tym fakcie. Rozpoczynając przejazd kolejką linową, 

osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba dorosła towarzysząca takiej 

osobie jest zobowiązana poprosić o pomoc w transporcie kolejką linową osoby na wózku. Na podstawie 

wymogu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, usługodawca zapewni pomoc przy wsiadaniu i 

wysiadaniu osoby niepełnosprawnej. Przybycie osoby niepełnosprawnej do miejsca wsiadania do 

kolejki, zapewni sobie sama osoba niepełnosprawna przy pomocy osoby towarzyszącej. Pracownicy 

usługodawcy wykonujący obsługę górskich urządzeń transportowych zapewniają pomoc przy wsiadaniu 

i wysiadaniu osoby niepełnosprawnej do/z górskiej kolejki linowej. Wsiadanie i wysiadanie można 

wykonać tylko po zatrzymaniu się (postoju) na stacji kolejki linowej. Rozwiązania techniczne 

i technologiczne górskiego urządzenia transportowego nie pozwalają na łatwy transport osób 

niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Pomieszczenia urządzenia 

transportowego oraz stacji początkowej i końcowej nie są przystosowane dla osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich (przy wchodzeniu do obiektu należy pokonać 32 schody. Jeśli osoba 

niepełnosprawna zdecyduje się na pobyt z transportem lub pobyt, transport osoby możliwy jest 

wyłącznie w towarzystwie co najmniej dwóch dorosłych osób towarzyszących. 

7.3 W przypadku, gdy podczas pobytu z transportem lub podczas pobytu dojdzie do uszkodzenia mienia 

zarządcy przez klienta, uczestnik pobytu z transportem lub uczestnik pobytu jest zobowiązany do 

pełnego zrekompensowania na rzecz usługodawcy szkody na podstawie wezwania usługodawcy do jej 

pokrycia. W przypadku szkody wyrządzonej przez osoby niepełnoletnie, za tak poniesioną szkodę 

odpowiada opiekun nieletniego. 

 

8. Ochrona danych osobowych, alternatywne rozstrzyganie sporów 

 

8.1 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/ . 

8.2 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. 

http://www.tmr.sk/o-nas/gdpr/
http://www.tmr.sk/o-nas/gdpr/
mailto:ars@soi.sk
mailto:ars@soi.sk
mailto:adr@soi.sk
mailto:adr@soi.sk
http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s
http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s
http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s
http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
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9. Postanowienia końcowe 

 

9.1 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. 

9.2 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. 

9.3 Niniejszy regulamin wchodzi w życie i obowiązuje z dniem 02.04.2019. 

9.4 Niniejszy regulamin dotyczy świadczenia usługi pobytu z transportem i/lub pobytu 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 i/lub ogólne warunki handlowe programu GOPASS, i/lub ogólne warunki handlowe 

usługodawcy dla ośrodków górskich, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego regulaminu i mają 

decydujące znaczenie przed postanowieniami ogólnych warunków handlowych usługodawcy 

dotyczących rezerwacji usług noclegowych oraz usług z nimi związanych i/lub ogólnych warunków 

handlowych programu GOPASS, i/lub ogólnych warunków handlowych usługodawcy dla ośrodków 

górskich 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 i/lub ogólnych warunków handlowych programu GOPASS, 

i/lub ogólnych warunków handlowych usługodawcy dla ośrodków górskich z wyjątkiem kwestii 

uregulowanych w niniejszym regulaminie. 

 

Organ nadzorczy 

Główny Inspektorat Słowackiej Inspekcji Handlowej, Prievozská 32, Bratysława 

Inspektorat SOI w Żylinie dla Kraju Żylińskiego, Predmestská 71, 011 79 Żylina 

 

 

 


