
 

ORGANIZACJA 

Organizatorem warsztatów Bali Life Camp jest firma Paulina Walczewska Body&Dance, z siedzibą przy ulicy Ofiar 

Oświęcimskich 15, 58-100 Świdnica, NIP: 884-258-00-19, Regon 361182487, tel.663-597-879, www.bali.labonitafit.pl, 

www.labonitafit.pl  

SZCZEGÓŁY, TERMINY 

Celem warsztatów jest praca nad ciałem (treningi fitness, taniec balijski, joga, jogging), praca nad duszą (świątynie, 

warsztaty artystyczne, wulkany, medytacja), relaks (plaża, spa) i zwiedzanie (tarasy ryżowe, swing, plantacja kawy, 

swing i inne). 

Bali Life Camp organizowane jest w dwóch edycjach w 2020 roku, w następujących terminach: 

- 3.05.2020 – 13.05.2020 

- 16.05.2020 – 26.05.2020 

Miejsce: Hotel 4*  

Ilość noclegów: 10 

Ilość dni: 11 

Ilość posiłków dziennie: 2 (śniadanie i lunch lub kolacja w zależności od programu dnia) 

Łączna ilość treningów: 22  

Ilość wycieczek: 6 

Zakwaterowanie w pokoju 1 lub 2 osobowym (cena uzależniona jest od rodzaju pokoju) 

SPA (2 godziny w cenie) 

Transport lądowy w cenie: Tak 

Transport samolotowy w cenie: Nie 

Pomoc w zakupie biletu: Tak 

Ubezpieczenie turystyczne: Nie 

Cena obejmuje zakwaterowanie na określoną w ofercie ilość nocy, dwa posiłki dziennie (śniadanie i lunch/kolację). 

Cena obejmuje również wejścia do wszystkich atrakcji, zaplanowanych podczas wyjazdu, a także transport lądowy. 

 

 

  

 

 

 

PROGRAM 

http://www.bali.labonitafit.pl/
http://www.labonitafit.pl/


HARMONOGRAM WOMEN'S LIFE CAMP BALI 2020 

  

DZIEŃ PRZYJAZDU II dzień III dzień IV dzień V dzień VI dzień VII dzień VIII dzień IX dzień X dzień 
XI dzień /dzień 

wyjazdu 

07:00 

TRANSFER Z 
LOTNISKA, KOLACJA 

POWITALNA, 
SPOTKANIE 

ORGANIZACYJNE 

JOGA JOGGING JOGA JOGGING 
JOGA W 

ŚWIĄTYNI 

TRENING O 
WSCHODZIE 

SŁOŃCA 
WULKANY 

JOGGING JOGA JOGGING STRECHING 

08:30 

ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE 

09:30 

MORNING 
WALK 

WYCIECZKA 
TARASY RYŻOWE, 

SWING, 
PLANTACJA 

KAWY 

TRENING NA 
PLAŻY VIRGIN 

BEACH, 
OPALANIE 

KURS 
TAŃCA 

BALIJSKIEGO 

TRENING 
FITNESS 

TRENING 
FITNESS 

WARSZTAT 
KULTURY 
BALIJSKIEJ 

TRENING 
FITNESS 

TRENING 
FITNESS 

TRANSFER NA 
LOTNISKO 

11:00 

BASEN/ 
CZAS 

WOLNY CEREMONIA W 
ŚWIĘTEJ 
WODZIE 

WYCIECZKA 
WODOSPADY 

BASEN/CZAS 
WOLNY 

12:30 

TRENING 
FITNESS 

BASEN/CZAS 
WOLNY 

BASEN/CZAS 
WOLNY 

14:00 

LUNCH 

LUNCH NA 
PLANTACJI KAWY 
(WE WŁASNYM 

ZAKRESIE) 

LUNCH NA 
PLAŻY (WE 
WŁASNYM 
ZAKRESIE) 

LUNCH 

WARSZTAT 
ART. I MADE 

ADA 
+LUNCH 

LUNCH LUNCH 

LUNCH 
STREET FOOD 

(WE 
WŁASNYM 
ZAKRESIE) 

LUNCH 

16:30 

TRENING 
WŚRÓD 

ŚWIĄTYŃ 

TRENING 
FITNESS 

TRENING 
FITNESS 

WARSZTAT 
ART. CZ.2. 

WYCIECZKA 
DO UBUD 

 WSPÓLNY 
TRENING Z 
BALIJKAMI 

TRENING 
FITNESS 

TRENING 
BIEGOWY 

18:30 

KOLACJA 
STREET 

FOOD (WE 
WŁASNYM 
ZAKRESIE) 

KOLACJA KOLACJA 

KOLACJA KOLACJA KOLACJA 
UBUD (WE 
WŁASNYM 
ZAKRESIE) 

KOLACJA NA 
LOKALNYM  
TARGU (WE 
WŁASNYM 
ZAKRESIE) 

KOLACJA  

WARSZTAT 
KUCHNI 

BALIJSKIEJ Z 
KOLACJĄ ( W 

CENIE) 
19:30 

SPA SPA 

 

*Informujemy, że program może ulec zmianie w nieznacznym stopniu. 

CENA 

Data: 

3.05.2020r. – 13.05.2020r. 

Opcja w pokoju dwuosobowym –  5990 zł 

Opcja w pokoju jednoosobowym  - 7350 zł 

 

16.05.2020r. – 26.05.2020r. 

Opcja w pokoju dwuosobowym –  5990 zł 

Opcja w pokoju jednoosobowym  - 7350 zł 

REZERWACJA 

Rezerwacja miejsca przyjmowana jest drogą elektroniczną pod adresem kontakt@labonitafit.pl,  w treści należy podać 

swoje imię, nazwisko, wybraną opcję pokoju oraz termin. 

W wiadomości zwrotnej, potwierdzającej rezerwację miejsca, wysłana zostanie umowa, którą zawiera organizator z 

uczestnikiem. Prosimy o wydrukowanie umowy, podpisanie jej i odesłanie skanu na adres organizatora. W umowie 

znajdują się dane niezbędne do dokonania płatności. Rezerwacja dokonuje się z chwilą otrzymania zaliczki wskazanej 

w umowie.  

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji rezerwacji w przypadku, kiedy dostępny limit miejsc został 

wyczerpany.  

WARUNKI ZAPŁATY 

Zadatek w wysokości 2700 zł należy zapłacić w momencie rezerwacji. Podpisanie umowy nastąpi w ciągu 48 godzin od 

otrzymania przez organizatora przelewu bankowego.  

mailto:kontakt@labonitafit.pl


Pozostałą część kwoty należy zapłacić najpóźniej na 40 dni przed dniem rozpoczęcia warsztatów.  

Organizator oferuje możliwość wpłaty całej kwoty zawartej w umowie w ciągu 24 h od daty zawarcia umowy. 

Przy rezerwacji na mniej niż 40 dni przed datą wyjazdu, należy wpłacić pełną kwotę w ciągu 24 godzin od momentu 

potwierdzenia rezerwacji. 

Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione, organizator zastrzega sobie prawo do anulowania niezapłaconej 

rezerwacji, a zadatek nie zostanie zwrócony. 

Możliwe jest skredytowanie płatności na zasadach, które oferuje mBank S.A. w ramach odrębnej umowy klient – bank. 

W celu otrzymania szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu z oddziałem mBank w Świdnicy, przy ulicy 

Franciszkańskiej 1. 

Organizator nie jest płatnikiem VAT. Kupujący może wystąpić do Organizatora o wystawienie faktury lub rachunku, 

podając wszystkie niezbędne dane. Faktura lub rachunek zostanie przesłana pocztą na adres elektroniczny, podany w 

rezerwacji.  

REZYGNACJA 

Uczestnik warsztatów, który po wpłacie zaliczki lub całej kwoty chce dokonać zmian w zakresie terminu lub 

zrezygnować z wyjazdu, zobowiązany jest do poinformowania o tym organizatora drogą mailową, w najszybszym 

możliwym terminie. W poniższych przypadkach obowiązują następujące warunki: 

 - przepisanie warsztatów na inną osobą - bezpłatnie 

- rezygnacja w terminie do 40 dni przed datą wyjazdu – zwrot całej wpłaconej kwoty* ( * w przypadku rezygnacji 

uczestnika do 40 dni od wyjazdu, pobierana jest opłata rezerwacyjna za hotel w wysokości 25% wartości warsztatów ) 

- rezygnacja w terminie od 40 dni przed datą wyjazdu – brak zwrotu wpłaconej kwoty 

Organizator ma prawo odwołać warsztaty, bez podania przyczyny. W przypadku odwołania warsztatów Uczestnik  

może je zrealizować w innym terminie lub otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty. W takim przypadku Klienci, którzy 

dokonali rezerwacji, zostają powiadomienie o odwołaniu najpóźniej na 7 dni przed planowanym wyjazdem. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Ewentualna nieważność któregokolwiek z 

postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje jego nieważności w pozostałym zakresie. W sprawach 

nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o prawach konsumenta . 

 


