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A WorldVentures™ (a “Cég”), a tulajdonosa és működtetője a DreamTrips™ utazási klubnak, elkötelezett,
hogy megvédje a hírnevét és sértetlenségét a DreamTrips klubtagságnak. Ennek a programnak a
tagjaként, az tettei egymással és a WorldVentures™ alkalmazottaival, partnereivel, beszállítóival, és
szolgáltatóival, valamint a saját viselkedése, mind kihatnak a DreamTrips márkanévre és a klubtagság
által kínált élményekre (ami alatt értjük a DreamTrips vakációkat és helyi rendezvényeket). Ezért kérjük,
hogy feddhetetlenül és őszintén viselkedjen, és korrektül, méltósággal és tisztelettel kezelje a többi
klubtagok, a cég dolgozóit, partnereit, beszállítóit, és szolgáltatóit.
Ez a Viselkedési kódex vonatkozik a klubtagkénti tetteire és viselkedésére. Ez része és egyetértésben
van a klubtagsági Feltételekkel (“Szerződési Feltételek”).
Az alábbi tettek és viselkedések, a teljesség igénye nélkül, nem megfelelőek és nem megengedettek.
UTAZÁS FOGLALÁS
• Továbbértékesítése bármely megvett vagy lefoglalt útnak. Ha nem tud részt venni egy megvásárolt
úton, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal az adott utazás lemondási feltételeit illetően.
• Nem-klubtagnak történt utazás foglalás vagy egy foglalás átadása nem-klubtagnak úgy, hogy a
klubtag már nincs is benne a foglalásban.
• Az írott feltételek be nem tartása, amik az adott út részleteiben szerepelnek a szabályzat részben.
Az ilyen szabályzat tartalmazhatja, de nincs korlátozva:
º Foglalási korlátok. A keresletnek, elérhetőségnek, vagy más tényezőknek ﬁgyelembe
vételével, korlátozhatjuk a klubtagok számára elérhető foglalások számát.
º Név változtatás szabály. A névváltoztatás megkötésekkel és díjakkal jár együtt.
Általánosan, nincs név változtatás az indulás megelőző 30 napban; név változtatás a 30
napnál korábbi időszakban 50 USD ellenében lehetséges nevenként.
º Visszamondási szabály.
• Megjelenni egy úton/úti célon érvényes előre foglalás nélkül. Minden klubtagnak és vendégnek
rendelkeznie kell érvényes névre szóló foglalással és minden név változásnak meg kell felelnie azon
út név változtatási szabályzatának ahhoz, hogy érvényesnek tekintsük. Minden kivétel tisztán
szerepel az adott út szabályzatában.

UTAZÁS KÖZBENI VISELKEDÉS ÉS MAGATARTÁS
Ne feledje, hogy amikor egy DreamTrips utazáson van, saját magát, a céget és a DreamTrips márkanevet
is képviseli. Kívánunk egy életre szóló élményt önnek és egyben emlékeztetjük, hogy a viselkedése és a
vendégei viselkedése vissza tükröződése önmagának és a cégünknek. Ezért arra számítunk, hogy ön és a
vendégei tiszteletre méltóan, tisztelettel, felelősséggel és érett módon viselkednek mindvégig az úton,
megfelelve a következőknek:
• Legyen tudatában az alkoholfogyasztásának. Miközben azt kívánjuk, hogy lazuljon és pihenjen, a
túlzott alkohol fogyasztás nem megfelelő és kontrollálatlan viselkedéshez vezethet, ami nem csak a
saját, de mások biztonságát is veszélyezteti.
• Öltözködjön mindig az alkalomhoz illően és kerüljön olyan ruhadarabokat, amik ízléstelen szavakat,
képeket vagy kifejezéseket tartalmaznak. Nem tolerálható olyan magatartás, viselkedés vagy nyelv
használat, ami diszkriminatív, sértő, fenyegető vagy zaklató.
• Eltartott gyermekeket szívesen látunk az utazásokon, a vonatkozó Feltételeknek megfelelően
foglalva és hacsaknem mások a feltételek. Mindemellett kérjük ﬁgyeljen a gyermekeire, hogy
biztonságban legyenek és hogy a szórakozásuk legyen tekintettel a többi vendégre.
• Tanúsítson sportszerű hozzáállást minden sportban, amiben részt vesz, függetlenül az
eredménytől.
• A legnagyobb tisztelettel legyen a kiszolgáló személyzet felé az utazás során (beleértve
a cég alkalmazottait és a DreamTrips hosztokat és a személyzetét a hotelnek, hajónak,
rendezvénycsarnoknak vagy a kirándulást szervező cégnek). Ön miatt vannak ott és az egész
DreamTrips utazás során elérhetőek, hogy segítséget és támogatást adjanak.
• Amennyiben a partner személyzete nem elérhető a kérése teljesítésére, NE keresse a közvetlen
kapcsolatot a partnerrel, mivel ez kárt okozhat a kapcsolatunkban annál a partnernél. Inkább
közvetlenül keresse az ügyfélszolgálatunkat és/vagy a DreamTrips helyi hosztját amennyiben nem
elégedett az utazás bármely részletével.
• egyen tisztelettel a DreamTrips hoszt iránt. A hosztok azért vannak, hogy segítsék és emeljék
a DreamTrips vakációk színvonalát. A hosztok azért is vannak jelen, hogy betartassák a
megfelelő DreamTrips klubtag magatartást és viselkedést. Amennyiben a hosztnak kérése van
a viselkedéssel kapcsolatban, kérjük legyen vele tisztelettel és fogadja meg a kérését azonnal.
Amennyiben valaki nem tesz eleget a hoszt kérésének, őt azonnal kizárhatjuk az útból, amikor is
minden tettéért saját maga felel, és minden felmerülő költséget is maga áll.
• Illegális vagy erőszakos viselkedést másokkal a DreamTrips utazás alatt nem toleráljuk. Mások alatt
a vendégeken kívül értjük a hosztokat, klubtagokat, vendégeket, partnereket munkatársait és a cég
munkatársait.
Kérjük, segítsen felállítani ezeket a DreamTrips viselkedés sztenderdeket, hogy ne csak a márkanevünket
tiszteljék, hanem egyénként is tiszteljenek minket.
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