
Promocje na Kolonie i Obozy 2023

Poniżej znajdziecie listę zniżek naliczanych przy rezerwacji obozu bezpośrednio na naszej stronie 
www.kolonieiobozy.net 

Promocje BE FIRST naliczają się automatycznie, zniżki za Rodzeństwo, Przyjaciół czy SKOT-a 
naliczone będą ręcznie na odsyłanych dokumentach.

BE FIRST - Promocja za wczesną rezerwację
BE FIRST do 30.12.2022   -   Kto pierwszy ten lepszy!

• Rabat do -400 zł!
Uwaga - liczba miejsc promocyjnych w pulach -400 zł, -300 zł, -200 zł, -100zł ograniczona!

Oznacza to, że w przypadku wyczerpania puli -400 na rezerwacji naliczy się kolejna z w/w 
zniżek lub jej brak w przypadku wielu zapisów na dany obóz.

• Zaliczka tylko 10%!

• Największy wybór terminów i ofert

• Gwarancja najniższej ceny - gratis

• Gwarancja niezmienności ceny - gratis

• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji - gratis

• Zmiany rezerwacji - do 30 dni przed datą wyjazdu, można wielokrotnie zmienić wybór z 
zachowaniem promocji z dnia zakupu

Promocja za wczesną rezerwację łączy się z promocjami: SKOT, RODZEŃSTWO i 
PRZYJACIELE.

Rodzeństwo
Każde z rodzeństwa otrzymuje rabat 50 zł niezależnie od terminu i miejsca wyjazdu.

1. Promocja Rodzeństwo łączy się z promocjami BE FIRST i SKOT.

2. Nie łączy się z promocją PRZYJACIELE i Last Minute.

www.kolonieiobozy.net

http://www.kolonieiobozy.net/


Przyjaciele
Zbierz grupę i zgarnij rabaty dla wszystkich!

• 50 zł dla każdego z przyjaciół - minimum 4 osoby

• 80 zł dla każdego z przyjaciół - minimum 6 osób

• 100 zł dla każdego z przyjaciół - minimum 8 osób (lub więcej)

1. Wszyscy przyjaciele (4,6 lub 8 osób) muszą zapisać się jednego dnia na ten sam wyjazd. Przy 
dokonywaniu rezerwacji należy wpisać nazwiska przyjaciół.

2. Weryfikacja Przyjaciół - w ciągu doby roboczej od dokonania rezerwacji. Jeśli wpisani 
przyjaciele nie dokonają rezerwacji zniżka może zostać zdjęta lub zmniejszona. O tym fakcie 
informujemy Klientów mailowo.

3. Promocja łączy się z promocję BE FIRST i SKOT.

4. Promocji tej nie można łączyć z promocją Rodzeństwo.

5. Obowiązuje do 31.05.2023.

SKOT Stały Klient OK Tours
Jeśli rezerwowałeś już na www.kolonieiobozy.net  obozy młodzieżowe realizowane z Ok-Tours i 
zdecydujesz się na ponowny wyjazd, to już od drugiego wspólnego wyjazdu możesz liczyć na 
dodatkowy rabat.

• SKOT mały – 50 zł  za drugi wyjazd z OK TOURS

• SKOT duży – 100 zł  za trzeci wyjazd z OK TOURS

• Super SKOT – 150 zł  za czwarty i kolejny wyjazd z OK TOURS

1. W trakcie rezerwacji prosimy o informację o tym, że jest to ponowny wyjazd z Ok Tours.

2. Rabat naliczony będzie na odsyłanych dokumentach

3. Zniżka SKOT przypisana jest do uczestnika, nie do rodzica/opiekuna prawnego.

4. Promocja SKOT łączy się z promocjami: BE FIRST, RODZEŃSTWO i PRZYJACIELE.
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