
ITAKA SMYK 

 

§ 1. Przedmiot Regulaminu. 

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady wydania bezpiecznika ITAKA SMYK przez MySafety 

Sp. z o.o. Skwer Wyszyńskiego 5, 01-015 Warszawa, NIP: 521-326-16-90, Regon: 015540667, Wpisana 

do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy pod nr 

KRS: 0000175315 Konto bankowe PKO BP nr: 31 1440 1101 0000 0000 0883 8305  (zwaną dalej 

„Wydawcą”).  

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.itaka.pl/regulaminsc/regulamin.pdf i w 

salonach sprzedaży oferujących imprezy organizowane przez Nowa Itaka Sp. z o.o  (zwana dalej BP 

ITAKA  Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 39, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w 

Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002269, NIP 754-26-86-

316, REGON 532179139 ). 

3. Bezpiecznik ITAKA SMYK , dostępny w ramach oferty hoteli BP ITAKA na sezon Lato 2016  z 

katalogu „Klub Przyjaciół Itaki” Lato 2016 

4. Poprzez Bezpiecznik ITAKA SMYK rozumiemy zawieszkę na rękę z indywidualnym nr ID wraz z 

numerem alarmowym. Stała cena bezpiecznika ITAKA SMYK wynosi 1 PLN. i jest doliczana do ceny 

imprezy. 

5. Umowa o świadczenie usług turystycznych obejmuje również dostawę bezpiecznika ITAKA SMYK. 

Poprzez zawarcie umowy, Klient akceptuje niniejszy regulamin i nie musi w żaden inny sposób 

wyrażać na niego zgodę. Klienci BP ITAKA mają możliwość wglądu do treści regulaminu przed 

zawarciem umowy.   

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r., Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz przepisy o sprzedaży konsumenckiej.  

§ 2 Zasady dodawania bezpiecznika ITAKA SMYK do rezerwacji 

 

1.  10-cio miesięczna ochrona ITAKA SMYK zostanie automatycznie dodana do rezerwacji hoteli i 

wycieczek objazdowych z oferty „Klubu Przyjaciół Itaki” na sezon Lato 2016. Bezpiecznik będzie 

dodawany do rezerwacji do momentu wyczerpania zapasów.  

2. Kod bezpiecznika ITAKA SMYK  w systemie rezerwacyjnym to:  

SMYK_KPI1 

SMYK_KPI2 

SMYK_KPI3 

3. Bezpiecznik ITAKA SMYK przysługuje każdemu dziecku na rezerwacji w wieku od dwóch do 

ośmiu lat (skończone 8 lat w momencie założenia rezerwacji) . 



4. Dodanie bezpiecznika do rezerwacji następuje automatycznie w momencie założenia 

rezerwacji.  

5. Ze względów logistycznych, usługa ITAKA SMYK będzie dodawana do rezerwacji zakładanych 

najpóźniej na 5 dni przed planowanym wylotem .  

6. Na życzenie Klienta (pisemne bądź ustne) usługa ITAKA SMYK może zostać usunięta z 

rezerwacji w każdym czasie przed rozpoczęciem wyjazdu, którego oferta dotyczy.  Również na 

życzenie klienta (pisemne) może zostać ponownie dodana. 

7. Bezpiecznik będzie wysyłany tylko i wyłącznie na adresy na terenie Polski. 

8. W celu zapewnienia właściwej realizacji usługi ITAKA SMYK, rezerwacja musi zawierać 

następujące poprawne dane:  

a) imię i nazwisko 

b) adres do korespondencji 

c) telefon kontaktowy 

 

§ 3. Rodzaj Ochrony. 

 

1. Ochrona ITAKA SMYK będzie świadczona przez okres 10 miesięcy od dnia dokonania 

rejestracji której należy dokonać poprzez stronę internetową www.mysafety.pl/itakasmyk w celu 

aktywacji usługi.  

2. Rejestracja nie może nastąpić później niż 3 miesiące od dnia zakupu imprezy z oferty „Klubu 

Przyjaciół ITAKI” na sezon Lato 2016.  

 

 

 

 

§ 4. Cennik bezpiecznika ITAKA SMYK. 

 

1.  Stała cena bezpiecznika ITAKA SMYK wraz z 10 miesięczną ochroną  wynosi 1 PLN/dziecko 

 

 

 

 

http://www.mysafety.pl/itakasmyk


 

§ 5. Doręczenie. 

 

1.  Po dokonaniu zakupu imprezy z oferty „Klubu Przyjaciół ITAKI” lato 2016 zamówiony 

bezpiecznik  ITAKA SMYK jest wysyłany Klientom BP ITAKA za pośrednictwem operatora pocztowego 

na wskazany adres, listem ekonomicznym.  

2.  Bezpiecznik ITAKA SMYK będzie wysyłany tylko i wyłącznie dla rezerwacji opłaconych zaliczką 

lub w całości.  

3.  Bezpiecznik ITAKA SMYK będzie wysyłany do klienta nie później niż w ciągu 30 dni roboczych 

od dnia zakupu imprezy.   

4. Usługa ochrony ITAKA SMYK będzie realizowana także w przypadku, kiedy Klient nie skorzysta 

z wyjazdu z przyczyn leżących po stronie B.P. ITAKA. 

5. W sytuacji niezrealizowania wyjazdu z BP ITAKA z przyczyn leżących po stronie Klienta, koszt 

usługi  ITAKA SMYK 1 PLN będzie doliczony do kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, a ochrona 

będzie kontynuowana.  

 

§ 6. Odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru usługi  z umową. 

 

1. B.P. ITAKA nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działania lub zaniechania 

operatora pocztowego profesjonalnie zajmującego się doręczeniami.   

2. Dostawca  oraz B.P. ITAKA nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta B.P. ITAKA 

niewłaściwych lub niepełnych danych, o których mowa w § 2. ust. 5.  

§ 7. Reklamacje. 

 

1. Reklamacje dotyczące usługi ITAKA SMYK należy składać pisemnie na adres: Biuro Podróży Itaka, 

Centrum Obsługi Klienta, ul. Reymonta 39, 45-072 Opole lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres e-mail cok@itaka.pl. Reklamacja musi zawierać następujące elementy:  

a) imię i nazwisko Klienta lub osoby upoważnionej do kontaktu w jego imieniu wraz z 

upoważnieniem,  

c) adres do korespondencji,  

d) dokładne określenie przedmiotu reklamacji,  

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji.  

 



 

§ 9. Zmiana Regulaminu. 

 

1. Biuro Podroży Itaka jest uprawnione do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie, jednak zmiany te nie mogą obejmować ochrony ITAKA SMYK w trakcie realizacji.  

 

§ 10. Postanowienia końcowe. 

1. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 października 2015 i obowiązuje do wyczerpania 

zapasów. 

2. Wszelkie pytania związane z usługą ITAKA SMYK, należy kierować na adres smyk@itaka.pl 

 

mailto:smyk@itaka.pl

