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WSZYSTKIM  

NALEŻY SIĘ ODPOCZYNEK 

czyli 

OFERTA SPECJALNA DLA CZŁONKÓW SEP 

I ICH RODZIN 
 

Serdecznie zapraszamy Członków SEP wraz z rodzinami do skorzystania z 70 % rabatu na luksusowe pobyty 

w ośrodkach HOLIDAY PARK & RESORT, największej polskiej sieci rodzinnych ośrodków wypoczynkowych. 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich podpisało List Intencyjny dotyczący możliwości wypoczynku  

w ośrodkach HP&R w promocyjnych cenach. Poniżej i w załączeniu najważniejsze informacje dotyczące 

oferty. AKCJA PROMOCYJNA TRWA DO 31 MAJA 2022 R. 

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Holiday Park & Resort nawiązały współpracę, wynikiem czego została 

uruchomiona AKCJA PROMOCYJNA umożliwiająca zakup voucherów w atrakcyjnych cenach na pobyty  

w ośrodkach HP&R dla Członków SEP i ich rodzin oraz pracowników i osób współpracującym z SEP.  

Do dyspozycji mamy dwa rodzaje voucherów: morski i górski.  

Voucher morski jest uniwersalny i obowiązuje w każdym z 6 nadmorskich resortów: Rowy, Pobierowo, 

Kołobrzeg, Mielno, Ustronie Morskie i Niechorze. 

Voucher górski ważny jest tylko w Uzdrowisku Cieplice Zdrój w Karkonoszach (obiekt nowy, otwarty  

od września 2022). 
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Zakupione VOUCHERY posiadają indywidualny jednorazowy KOD przekazywany odbiorcy w formie 

elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail. Jedna osoba może zakupić dowolną liczbę voucherów. Osoba, 

która zakupiła voucher (posiada kod) rezerwuje pobyt w wybranym dla siebie resorcie w dogodnym terminie. 

Cena pobytu obejmuje korzystanie ze wszystkich dostępnych na terenie ośrodków atrakcji.  

Czas na zrealizowanie voucherów to 4 lata od momentu zakupu. 

 

Po zakupie vouchera/ów otrzymują Państwo elektroniczne potwierdzenie zakupu z informację „Państwa link do 

wpłat aktywny jest do dnia 31.05.2022” co oznacza termin, do kiedy można nabywać vouchery, natomiast kod/y 

uprawniający/e do rezerwacji pobytu/ów przesłane zostaną w dniu zakończenia akcji promocyjnej dla SEP  

tj. po 31 maja 2022 r. 

 

Vouchery z rabatem do 70% obejmują tydzień pobytu tj. 7 dni, 6 noclegów w wybranym resorcie z możliwością 

wykorzystania w systemie „3+3” (system uprawniający Odbiorcę do dokonania dwóch trzydobowych rezerwacji 

w ramach jednego kodu, w tym samym roku kalendarzowym). Tydzień pobytu = 7 dni, 6 noclegów: apartament 

do max. 4 os (2+2 dzieci lub 3+1) / domek do max. 9 os. (6+3 dzieci).  

 

CENA OFERTOWA ZA POBYT - podane ceny są cenami za pobyt - nie za osobę!  

649 zł. brutto za tydzień pobytu w apartamencie do max. 4 osób (2+2 lub 3+1). 

799 zł. brutto za tydzień pobytu w domku nadmorskim lub górskim do max. 9 osób (6+3). 

 

Korzystanie z opcji 3+3 wiąże się z poniesieniem opłat za sprzątanie i uiszczeniem kaucji oddzielnie za każdy 

pobyt. Przy systemie 3+3 kaucja wynosi 500 zł. za każdy pobyt (3 doby). Przy pobycie 7 dniowym kaucja wynosi 

750 zł. Szczegóły poniżej. 

 

CENA NIE obejmuje m.in.: posiłków (można wykupić śniadania i obiadokolacje lub korzystać z aneksów 

kuchennych, w które wyposażone są domki i apartamenty), usługi sprzątania końcowego tj. 149,99 zł. 

 za apartament lub 169,99 zł. za domek, kaucji rozliczanej po pobycie. Przy wyjeździe rozliczane są zużyte 

media. 

 

OFERTA PROMOCYJNA NIE OBEJMUJE okresu od Bożego Ciała do 31 sierpnia oraz regulaminowych 

terminów specjalnych, które przypadają na szczyty sezonów wypoczynku (okresy: ferii zimowych, Wielkanocy, 

majówki, weekendów listopadowych, Bożego Narodzenia, Sylwestra, Nowego Roku). Istnieje jednak 

możliwość skorzystania z oferty ośrodków nadmorskich w terminach specjalnych przy wymianie większej 

liczby voucherów/kodów (okres Nowego Roku - 3 kody, okres ferii zimowych - 2 kody, okres Świąt 

Wielkanocnych - 3 kody, okres przed majówką - 2 kody, weekendy listopadowe - 2 kody, okres Bożego 

Narodzenia - 3 kody). NIE PRZEWIDUJE SIĘ pobytów w terminach specjalnych z wykorzystaniem kodów  

w ośrodku górskim w Uzdrowisku Cieplice. Szczegóły w regulaminie korzystania z voucherów w ramach 

sprzedaży hurtowej. Prosimy o zapoznanie się.  

 

TERMINY w jakich można realizować vouchery na pobyty we wszystkich 6 resortach nadmorskich: 

od 1 kwietnia do 14 czerwca oraz cały wrzesień i październik (z wyłączeniem majówki oraz Bożego Ciała).  

od 1 listopada do 31 marca w  wybranych apartamentach w Rowach i Pobierowie. 
 

TERMINY w jakich można zrealizować vouchery w resorcie górskim w Uzdrowisku Cieplice Zdrój: 

od 1 września do 20 grudnia oraz od 1 marca do 14 czerwca (z wyłączeniem majówki, Wielkanocy  

oraz Bożego Ciała). 

https://holidaypark.pl/media/regulations/pl/Regulamin_vouchery_hurtowe_49KzSXY.pdf
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WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE: 

Pomimo wielu wiadomości podanych w ww. opisie oferty i ulotce informacyjnej oraz przychylenie się HP&R  

do naszych próśb, nie jesteśmy w stanie przekazać Państwu wszystkich informacji. Prosimy o dokładne 

zapoznanie się z udostępnionymi regulaminami. Będą one wymagane również do akceptacji podczas zakupu 

voucherów i podczas rezerwacji terminów. 

NUMER LEGITYMACJI - na miejscu, w HP&R, możliwa jest prośba o podanie numeru legitymacji członkowskiej 

SEP. Nie będzie wymagane okazywanie tego dokumentu. Wystarczy znać numer. 

 

Na terenie ośrodków HP&R obowiązuje ogólny cennik za dodatkowe usługi, na co nie mamy wpływu i nie 

jesteśmy w stanie objąć ich Akcją Promocyjną dla SEP. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze szczegółami  

na https://holidaypark.pl/cennik/ 

 

KODY otrzymane na podstawie zakupionych voucherów są indywidualne, przypisane do osoby (Odbiorcy), 

która podaje swoje dane podczas zakupu vouchera/voucherów. Jeśli voucher chcemy komuś podarować, 

należy pamiętać o podaniu właściwych danych podczas zakupu. Jeżeli podczas meldunku nie ma osoby 

dokonującej rezerwacji, do której przypisany jest pobyt, ale jest ona na terenie ośrodka w innym domku lub 

apartamencie ew. dojedzie później, należy to zgłosić w celu uniknięcia dodatkowej opłaty. Brak osoby, na którą 

dokonana jest rezerwacja wiąże się ze zmianą danych personalnych podczas meldunku i dodatkową opłatą 200 

zł. (wg. cennika HP&R). Wniosek o zmianę danych należy zgłosić wcześniej telefonicznie 735 200 800 lub 

 za pośrednictwem e-mail: kontakt@holidaypark.pl  

W przypadku nieobecności Odbiorcy w dniu rozpoczęcia pobytu oraz braku informacji o zmianie danych 

personalnych, kwota zabezpieczania (kaucji) oraz opłata za usługę sprzątania nie podlegają zwrotowi,  

a rezerwacja przepada.  

 

REZERWACJA terminu pobytu może nastąpić najpóźniej przed upływem 2 lat od końca terminu ważności 

vouchera (kodu), przy czym, rezerwacja pobytu na podstawie vouchera po upływie 3 (słownie: trzech) lat jest 

możliwa, jednak Organizatorzy Akcji nie ponoszą odpowiedzialności za brak miejsc w ośrodkach i skutki 

niewykorzystanego z tego powodu vouchera. 

 

Voucher górski nie jest wymienny na voucher nadmorski i odwrotnie.  

Nie jest możliwe jednostronne anulowanie lub odwołanie rezerwacji dokonanej przy wykorzystaniu kodu. 

Opłata za zmianę terminu pobytu to 200 zł. (bezpłatnie można dokonać zmiany w terminie 30 dni przed 

planowanych terminem rozpoczęcia pobytu).  

Jeżeli zarezerwowane pobyty będą się zaczynać lub kończyć w którymkolwiek dniu obejmującym podane 

terminy specjalne (szczyty sezonów), osoba rezerwująca pobyt z wykorzystaniem kodu z vouchera zobowiązana 

jest do dokonania dopłaty. Wysokość dopłaty do kodu na realizację pobytu w terminie specjalnym może się 

zmieniać w każdym roku kalendarzowym.  

 

Odbiorca przy dokonaniu rezerwacji pobytu z wykorzystaniem vouchera zobowiązany jest do uiszczenia ceny 

pobytu w wysokości 1 grosz brutto, a także kwoty zabezpieczenia (kaucji) i opłaty za usługę sprzątania.  

 

SYSTEM REALIZACJI POBYTÓW W SYSTEMIE „3+3” uprawnia Odbiorcę do dokonania dwóch rezerwacji  

z jednego kodu, maksymalnie 3 dobowych każda, pod warunkiem odbycia obydwu pobytów w tym samym 

roku kalendarzowym. Opłata za usługę sprzątania i kaucja (zniżkowa 500 zł.) zostaje naliczona oddzielnie za 

obydwa krótsze pobyty i należy je opłacić w chwili składania rezerwacji terminów. 

 

Na terenie HP&R akceptowane są zwierzęta. Opłata dodatkowa wg. cennika: https://holidaypark.pl/cennik/ 

https://holidaypark.pl/cennik/
mailto:kontakt@holidaypark.pl
https://holidaypark.pl/cennik/
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JAK WYKORZYSTAĆ VOUCHER HOLIDAY PARK & RESORT opisano w załączonej instrukcji. 

 

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY I DO ZOBACZENIA! 
Najważniejsze informacje zawarte są w ulotce informacyjnej. 

 

 

Zapraszamy na wirtualny spacer po ośrodkach HP&R: https://holidaypark.pl/galeria/spacery/ 

Galeria zdjęć: https://holidaypark.pl/galeria/zdjecia/ 

 

LINK do zakupu voucherów: https://bit.ly/StowarzyszenieElektrykówPolskich  

LINK do rezerwacji terminów: https://holidaypark.pl/ zakładka REZERWUJ 

 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z OPIEKUNAMI OFERTY 

 

Ze strony HP&R: 

 

Anna Wicha - tel.: +48 538 552 575 

e-mail: anna.wicha@holidaypark.pl  

Robert Nawrocki - tel.: +48 515 065 356 

e-mail: robert.nawrocki@holidaypark.pl 

 

Ze strony SEP:  

Iwona Fabjańczyk - tel.: +48 662 110 306 

e-mail: iwona.fabjanczyk@sep.com.pl 

 

 

     
 

https://holidaypark.pl/galeria/spacery/#_blank
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https://holidaypark.pl/
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