Regulamin rezerwacji miejsc w lożach podczas imprezy:
XL Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi
10-12 sierpnia 2018r.
Tor Wyścigów Konnych Służewiec, Warszawa
1. Organizatorem imprezy jest Polski Klub Wyścigów Konnych
Polski Klub Wyścigów Konnych
ul. Puławska 266
02-684 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 853 17 15
fax: +48 22 852 31 29
2. Rezerwacji miejsc można dokonać tylko poprzez formularz zgłoszeniowy online
znajdujący się na www.narodowypokaz.pl
3. Tylko kompletnie wypełnione formularze będą akceptowane
4. Cena podstawowa jednego miejsca:
a. VIP LOŻA – 1.476 zł brutto (1.200 zł netto + 23% VAT) / 1 os.
b. Hodowca LOŻA - 369 zł brutto (300 zł netto + 23% VAT) / 1 os.
5. Przy użyciu formularza online możliwy jest wybór następujących rodzajów usługi:
- VIP LOŻA – dla 1 osoby / for 1 person – 1.476 zł brutto (1.200 zł netto + 23% VAT)
- VIP LOŻA – dla 2 osoby / for 2 persons – 2.952 zł brutto (2.400 zł netto + 23% VAT)
- VIP LOŻA – dla 3 osoby / for 3 persons – 4.428 zł brutto (3.600 zł netto + 23% VAT)
- VIP LOŻA – dla 4 osoby / for 4 persons – 5.289 zł brutto (4.300 zł netto + 23% VAT)
- VIP LOŻA – dla 5 osoby / for 5 persons – 6.273 zł brutto (5.100 zł netto + 23% VAT)
- VIP LOŻA – dla 6 osoby / for 6 persons – 7.011 zł brutto (5.700 zł netto + 23% VAT)
- Hodowca LOŻA - dla 1 osoby / for 1 person – 369 zł brutto (300 zł netto + 23% VAT)
- Hodowca LOŻA - dla 2 osoby / for 2 persons – 738 zł brutto (600 zł netto + 23% VAT)
- Hodowca LOŻA - dla 3 osoby / for 3 persons – 1.107 zł brutto (900 zł netto + 23% VAT)
- Hodowca LOŻA - dla 4 osoby / for 4 persons – 1.353 zł brutto (1.100 zł netto + 23% VAT)
- Hodowca LOŻA - dla 5 osoby / for 5 persons – 1.599 zł brutto (1.300 zł netto + 23% VAT)
- Hodowca LOŻA - dla 6 osoby / for 6 persons – 1.845 zł brutto (1.500 zł netto + 23% VAT)

6. Stoliki są 6-cio osobowe,
7. W rozwijanym menu poniżej można wybrać opcje dla jednej i więcej osób,
8. Przy zamówieniu miejsc dla 4-6 osób cena jest rabatowana (patrz: rozwijane menu
poniżej),
9. Cena obejmuje:
a. VIP LOŻA: miejsce przy stoliku w wyznaczonej strefie VIP dla wybranej liczby
osób, wstęp do strefy VIP dla wybranej liczby osób, catering w postaci
ciepłych/zimnych napojów, przystawek oraz dan na ciepło,
b. Hodowca LOŻA: miejsce przy stoliku w wyznaczonej strefie dla hodowców dla
wybranej liczby osób, catering w postaci małego poczęstunku (napoje
ciepłe/zimne oraz przekąski).
10. Jednorazowo (oddzielny przelew) można zarezerwować max. 6 miejsc,
11. Kilka rezerwacji (oddzielne przelewy) będzie sumowana
12. W przypadku rezerwacji mniej niż 6 miejsc pozostałe miejsca przy stoliku
rozdysponowuje Organizator,
13. Rezerwacja dotyczy dni 10-12.08.2018,
14. Nie ma możliwości rezerwacji miejsca na pojedyncze dni,
15. Rezerwacja będzie ważna po jej opłaceniu przelewem,
16. Opłaty należy dokonywać zgodnie z poniższymi danymi:

Nazwa: Polski Klub Wyścigów Konnych
Adres : ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa
Nr konta : 10 1130 1017 0020 1235 1420 0008
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego
IBAN: PL10113010170020123514200008
BIC: GOSKPLPW
W tytule przelewu proszę wpisać:
Championat 2018_imię i nazwisko_Rodzaj usługi_X osób

17. Liczba miejsc jest ograniczona,
18. O przyznaniu rezerwacji będzie decydowała kolejność wpływu opłat,
19. Rezerwacje opłacone po wyczerpaniu miejsc będą zwrócone na konto, z którego
przelew został zrealizowany w terminie 30 dni po zakończeniu imprezy,
20. Rezerwacja do czasu zaksięgowania opłaty na wskazanym koncie nie jest
uwzględniana,
21. Po opłaceniu rezerwacji, rezygnacja z rezerwacji jest możliwa nie później niż do dnia
22.07.2018,
22. Za ważną rezygnację uważa się poinformowanie o rezygnacji mailem na adres
rezerwacja@pkwk.org nie później niż w dniu 22.07.2018. W tytule maila z rezygnacją
należy wpisać:
a. Rezygnacja
b. Imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy, która zarezerwowała miejsce/miejsca
(jest w mailowym potwierdzeniu rezerwacji)
c. Rodzaj rezerwacji wybranej przy składaniu rezerwacji w formularzu rezerwacji
online
d. Nr konta do zwrotu wpłaty za rezerwację miejsca
23. W przypadku ważnej rezygnacji koszty zostaną zwrócone w terminie 30 dni po
zakończeniu imprezy,
24. Po dniu 23.07.2018 za rezygnację lub niewykorzystane rezerwacje ubieganie się o
zwrot kosztów nie będzie możliwy.
25. Wszelki inne niż rezygnacja z rezerwacji odstępstwa od niniejszego regulaminu
muszą zostać ustalone z Organizatorem i potwierdzone w formie pisemnej (mailowej)
przez obie strony.
Polski Klub Wyścigów Konnych

