
Informacje dotyczące funkcjonowania biura 
w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

Uprzejmie informujemy, że od 1.06.2020 nasze biuro sprzedaży znajdujące się w Koszalinie przy 
ul. Harcerskiej 9c będzie ponownie otwarte. Prosimy jednak o zapoznanie się z nowymi zasadami 
funkcjonującymi w biurze w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

• Mimo otwarcia naszego biura, zachęcamy do zdalnego załatwiania wszelkich spraw. 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach 09:00-16:00 za pośrednictwem 
następujących kanałów:

◦ formularz szybkiego kontaktu dostępny na naszych stronach: na wszelkie zapytania 
odpowiadamy w ciągu maksymalnie 24 h (w dni robocze) - w godzinach pracy 
zazwyczaj w ciągu góra 2-3 godzin. Wysyłając zapytanie poprzez formularz prosimy o 
sprawdzenie poprawności adresu e-mail, na który odeślemy odpowiedź oraz 
sprawdzanie na bieżąco folderu „spam” - czasami zdarza się, że odpowiedź zostanie 
umieszczona właśnie tam.

◦ mail: biuro@kolonieiobozy.net - w przypadku zapytań dotyczących wypoczynku dzieci 
i młodzieży lub biuro@yeticlub.pl - w przypadku wyjazdów narciarskich. Czas 
odpowiedzi może być nieznacznie dłuższy niż przy kontakcie z użyciem formularza

◦ infolinia: 660 88 88 66 lub 795 128 108 - w przypadku Kolonii i Obozów lub 94 311 58
25 w przypadku wyjazdów narciarskich. W okresach zwiększonego ruchu może się 
zdarzyć, że mimo 3 linii, wszyscy konsultanci będą w danej chwili zajęci obsługą 
klientów i zapytań. W takiej sytuacji prosimy o kontakt w terminie późniejszym lub 
skorzystanie z alternatywnych sposobów kontaktu. 

• W przypadku planowania wizyty w biurze prosimy o zabranie ze sobą maseczki i 
przestrzeganie zasady: maksymalnie 1 osoba w biurze oraz zachowania odległości minimum
1,5 m od konsultanta.

• W przypadku występowania objawów infekcji prosimy o zrezygnowanie z osobistej wizyty 
w naszym biurze i skorzystanie ze zdalnych kanałów komunikacji.   Równocześnie 
informujemy, że w przypadku stwierdzenia  objawów infekcji pracownik może odmówić 
Państwa obsługi w biurze wskazując na alternatywne sposoby kontaktu. 

• Od dnia 1.06.2020 zawieszamy do odwołania możliwość płatności gotówkowych w 
biurze. Zapłata za rezerwację będzie możliwa jedynie przelewem na konto podane na 
umowie.

Powyższe zasady mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa Państwu - naszym 
Klientom oraz naszym pracownikom. W zależności od rozwoju sytuacji, szczególnie w momencie 
pojawienia się nowych wytycznych związanych z epidemią COVID-19,  zastrzegamy sobie prawo 
do dostosowania zasad bezpieczeństwa do wprowadzonych obostrzeń. 

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę. 


	Informacje dotyczące funkcjonowania biura w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

