IZJAVA ODGOVORNE OSOBE O KIŠNIM DANIMA
OŚWIADCZENIE ODPOWIEDZIALNEJ OSOBY O DESZCZOWYCH DNIACH

Datumi/Daty __________________________________________________________________________
Mjesto/Miejscowość____________________________________________________________________
Gost/Gość ____________________________________________________________________________
Odgovorna osoba/Odpowiedzialna osoba*_________________________________________________
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).

Potwierdzam, że w wyżej wymienionych dniach, we wspomnianej wyżej miejscowości, co najmniej
od 10:00 do 18:00, bez przerwy padał deszcz. Z tego powodu gość nie mógł odpowiednio wykorzystać dnia
urlopu i ma prawo do rekompensaty, określonej warunkami oferty "Refundacja deszczowych dni",
zdefiniowanej na stronie internetowej agencji turystycznej Adriatic.hr.
Prawdziwość niniejszego oświadczenie potwierdzam swoim podpisem. Gość także potwierdza
oświadczenie w miejscu przewidzianym na swój podpis.
Agencja turystyczna Adriatic.hr d.o.o. Zastrzega sobie prawo sprawdzenia prawdziwości podanych
danych, przy czym może odmówić rekompensaty, przewidzianej warunkami tej oferty oraz, zgodnie z nowo
powstałą sytuacją, domagać się od odpowiedzialnej osoby zadośćuczynienia za powstałą szkodę. W
przypadku sporu przy stwierdzaniu, czy faktycznie dzień był deszczowy, za relewantne i prawdziwe będą
uważane dane z raportu Państwowego Instytutu Hydrometeorologicznego, dotyczące spornego dnia (lub
większej ilości spornych dni).

______________________
Odgovorna osoba
Odpowiedzialna osoba

_____________________
Gost
Gość

* Odgovornom osobom se smatra iznajmljivač objekta u kojem gost boravi ili predstavnik turističke zajednice
najbliže mjestu godišnjeg odmora gosta.
* Za odpowiedzialną osobę uważa się gospodarza obiektu, w którym przebywa gość, lub przedstawiciela
wspólnoty turystycznej, która znajduje się najbliżej miejsca, w którym gość spędza urlop.

