
IZJAVA ODGOVORNE OSOBE O KIŠNIM DANIMA
FELELŐS SZEMÉLY IGAZOLÁSA AZ ESŐS NAPOKRÓL 

Datumi/Dátumok _______________________________________________________________________
Mjesto/Hely ___________________________________________________________________________
Gost/Vendég ___________________________________________________________________________
Odgovorna osoba/Felelős személy*________________________________________________________

Potvrđujem da je navedenim danima u spomenutom mjestu, najmanje od 10 h do 18 h, neprestano 
padala kiša. Zbog toga gost nije mogao kvalitetno iskoristiti dan godišnjeg odmora te ima pravo na 
kompenzaciju utvrđenu odredbama akcije "Refundacija kišnih dana“ definirane na web stranici turističke 
agencije Adriatic.hr.

Valjanost iznesenog potvrđujem svojim potpisom. Gost, također, potvrđuje izjavu na 
doljenaznačenom mjestu.

Turistička agencija Adriatic.hr d.o.o zadržava pravo provjere istinitosti podataka, pri čemu može 
odbiti kompenzaciju utvrđenu odredbama akcije te, u skladu s novonastalom situacijom, od Odgovorne 
osobe potraživati naknadu štete. U slučaju prijepora vezanog za utvrđivanje kišnog razdoblja, kao relevantni 
i istiniti uzimat će se podaci iz izvješća Državnog hidrometeorološkog zavoda za sporni dan (ili više njih).

Igazolom, hogy a fenti időpontban és helyen legalább 10.00-18.00 óra között megállás nélkül esett 
az eső. Emiatt a vendég nem tudta maradéktalanul kihasználni a nyaralás adott napját, és az Adriatic.hr 
utazási iroda honlapján szereplő rendelkezéseknek megfelelően jogosultá vált az „Esős napokra vonatkozó 
visszatérítésre”. 

A fentiek valódiságát aláírásommal igazolom. A vendég szintén igazolja a fenti állítást a 
dokumentum alján a megjelölt helyen. 

Az Adriatic.hr utazási iroda fenntartja a jogot, hogy az adatok valódiságát ellenőrizze, és ennek 
alapján az akció meghatározott feltételei szerinti visszatérítést megtagadja, továbbá, hogy a megváltozott 
helyzetnek megfelelően a Felelős személytől kártérítést követeljen.  Az esős időszak meghatározásával 
kapcsolatos vitás kérdés esetén az Állami Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálat jelentését kell figyelembe 
venni mint releváns és a valóságnak megfelelő adatot. 

______________________                                   _____________________
       Odgovorna osoba                 Gost
        Felelős személy                     Vendég

* Odgovornom osobom se smatra iznajmljivač objekta u kojem gost boravi ili predstavnik turističke zajednice 
najbliže mjestu godišnjeg odmora gosta.
* Felelős személynek számít azon objektum tulajdonosa, amelyben a vendég tartózkodik, vagy a fenti  
településhez legközelebb eső Idegenforgalmi Iroda képviselője.


