
 

PROCEDURA REKLAMACJI UCZESTNICTWA  

W OAZOWEJ GRZE TERENOWEJ 

Procedura postępowania reklamacji gry terenowej wprowadzona w Oazowej Grze Terenowej 

ma na celu budowanie pozytywnych relacji z Uczestnikami wydarzenia w poczuciu szacunku 

i troski o prawa Uczestnika. 

1. Uczestnik ma prawo oczekiwać, że: 

- Zostaną spełnione założone cele gry. 

- Zostaną zapewnione odpowiednie warunki uczestnictwa w grze 

- Organizatorzy będą posiadali odpowiednią wiedzę dotyczącą zasad i przebiegu gry 

- Prowadzący grę przeprowadzą ją w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfikacją założoną 

w regulaminie i zasadach. 

- W czasie gry zostaną zrealizowane wszystkie punkty planu gry 

- Zostaną spełnione inne formalne warunki zapisów i regulaminu 

2. OGT Events (Organizator gry) ma prawo oczekiwać, że: 

- Uczestnicy gry w pełni zaangażują się w przebieg rozgrywki 

- Uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych przez organizatorów działaniach 

i wydarzeniach 

- Zostaną spełnione wszystkie formalne warunki zapisów i uczestnictwa 

3. Uczestnik gry może złożyć skargę lub reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii 

zawartych w punkcie 1 niniejszej procedury. 

Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, 

poczty elektronicznej lub doręczona osobiście do siedziby Kurii Rzeszowskiej. Reklamację 

można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia przebiegu gry. 

Organizator gry zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli 

reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w punkcie 

3 niniejszej procedury. Organizator gry ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, 

a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania 

reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych. 

Organizator gry ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamację o dodatkowe 

pisemne wyjaśnienia. 



 

Organizator gry zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację 

w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym 

w regulaminie. 

Możliwe formy rekompensaty: 

- uczestnictwo w kolejnej edycji gry bez ponoszenia nowych opłat 

- Zniżka 50% na kolejną edycję gry 

- Otrzymanie dodatkowych materiałów związanych z grą terenową. 

Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny. 


