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1- Rezervasyon yapabilmek için tur ücretinin %50′si depozito olarak ödenir. Rezervasyonun daha sonradan iptali mümkündür. 
Tur rezervasyonunu iptal etmek isterseniz, bu iptali turun başlama saatine 48 saat kalana kadar yaptığınızda £25 pound kesilerek 
depozitonun geri kalanı iade edilecektir. Tur başlama saatine 48 saatten az bir süre kaldıysa ve iptal etmek isterseniz 
depozitodan %50′lik bir kesinti yapılarak kalanı geri iade edilecektir.

2- Kişisel bir nedenle, turu gerçekleştirmem mümkün olmaz ise ödemiş olduğunuz tur ücretinin tamamı geri iade edilecektir. 
Doğal afetler, güvenlik sorunları vb elde olmayan nedenlerle tur programı etkilenir ve ileriki bir tarihe ertelemek veya alternatif 
bir program belirlemek mümkün olmadığı durumda, tur iptal edilir. Böyle bir durumda geri ödeme 1. maddede belirtildiği 
şekilde yapılacaktır.

3- Yanınızda kimlik taşıma zorunluluğu olmasa da, tavsiye edilen, gezi sırasında yanınızda pasaportunuzun bulunmasıdır. 
Yanınızda pasaportunuzun bulunmaması nedeni ile oluşabilecek aksaklıktan sorumlu olmadığımı belirtmek isterim.

4- Bu şartlar ilerleyen tarihlerde değişebileceği gibi bu değişiklikler, rezervasyonunuzu yapmış olduğunuz anda kabul ettiğiniz 
ve geçerli olan şartlar ve koşulları etkilememektedir. 

5- Tur sırasında istediğiniz herhangi bir ücretli aktivite için gereken miktar sizin tarafınızdan ödenmelidir. Yapılan tur planı 
ücretli aktivitelere katılmak veya katılmamak isteğinize göre belirleneceğinden bu tamamen sizin tercihiniz olacaktır. Örneğin 
London Eye’a binmek ücretli olduğundan eğer ki bu tur sırasında London Eye’a binmeyi isterseniz hem rehberin biletini hem 
de kendi biletlerinizin ücretini siz vermelisiniz. Tur ücreti herhangi bir ücretli aktiviteyi içermemektedir.

6- Bir defaya mahsus olarak, ek ücret talep edilmeden, tur tarihinin ertelenmesi mümkündür. İleriki tarih, iki taraf için de uygun 
olduğu takdirde, herhangi bir ek ücret alınmaksızın erteleme işlemi yapılacaktır. Eğer ileriki tarih uygun değilse ve farklı bir 
tarih seçmek de mümkün olmayacaksa gezi iptali gerçekleşir. Bu durumda ücret ile ilgili geri ödeme 1. maddede belirtildiği 
şekilde yapılacaktır. Bir defadan fazla erteleme işlemi gerçekleştirilmek istenirse, erteleme için £25 işlem ücreti alınacaktır.

7- Gezi sırasında herhangi bir kaza geçirir ve yaralanırsanız bu tamamen bireylerin kendi aldıkları bir risk olarak kabul edilir. 
Yapılan gezi ve fotoğrafçılık hizmetinde durumunuzu tehlikeye atacak herhangi bir şey bulunmamakla birlikte fotoğrafçı, kaza 
geçirmeniz durumunda sorumlu tutulmamalıdır.

8- Geziye başlamak için geç kalmanız durumunda veya gezi programı esnasında gecikmeye neden olmanız halinde, planda 
belirtilen heryeri gezmek mümkün olmayabilir. Görülecek bazı yerlerin plandan çıkartılması ve belirtilen bitiş noktasına 
varmadan geziyi sonlandırmamız gerekebilir.

9- Geziler genellikle 2 ila 8km arası bir mesafede yürüyüş yapılarak gerçekleşmektedir. Genellikle düz ve rahat yürünebilen bir 
güzergah olup, tekerlekli sandalye ile ulaşım da mümkündür. Tur günü yürümenize engel olacak şekilde giyinmemeye ve 
yanınızda fazla ağır eşyalar taşımamaya özen gösteriniz. Tur günü sağlığınız kötü etkilenmiş ise sizin tercihiniz olarak turu 
yarıda kesme veya görülecek yerlerin listesini azaltma işlemleri yapılabilir. Belirlenen saatler dahilinde kalmak kaydı ile 
oldukça esnek bir biçimde gününüzü en iyi şekilde tamamlamanıza yardımcı olmaya çalışacağımı belirtirim.

10- Tur günü fotoğraf çekimi, tur planına fazla engel olmayacak ve gezimizi yavaşlatmayacak şekilde yapılacaktır. Sizlerin 
istekleri ve tercihleri de göz önünde bulundurulacaktır. Fotoğraf adedi tur gününe, gruptaki kişi sayısına ve tercihlere göre 
değişebilmektedir. Güzergah boyunca çeşitli yerlerde fotoğraflarınız çekilecek ve bu fotoğraflar iyi bir sonuç elde edildiyse 
eksiksiz bir şekilde sizlere verilecektir. Çekilen fotoğraflar tur sonrasında 1 hafta içinde teker teker bilgisayarda işlenecektir. Bu 
çalışma bir kaç saat sürebilmekte ve tur sonrasında ek bir çalışma gerektirmektedir. Tur ücretine dahil olduğundan ek bir ücret 
ödemeniz gerekmemektedir.

11- Çekilen fotoğraflar internet üzerinden güvenli bir şekilde size ulaştırılacaktır. Ayrıca çekilen fotoğrafların yedekleri de 
tutulacak ve elinizdeki fotoğrafları kaybetmeniz durumunda tekrar size iletilecektir.

12- Çekilen fotoğrafların bir kaç tanesi, sizin de bilgilendirilmeniz ile, internet sitemizde, yaptığımız gezintileri gösteren 
fotoğraf albümünde gösterilebilir. Eğer bu durumdan rahatsızlık duyarsanız, tek yapmanız gereken email atıp fotoğrafın 
kaldırılmasını istemektir.

13- Çektiğim fotoğrafların telif hakları, Telif Hakkı Yasası gereği fotoğrafçıya aittir. (Copyright and Design Act 1988.) 
Fotoğrafları kazanç elde etmeden ve telif haklarına uyarak her türlü kullanım hakkına sahip olmaktasınız. Fotoğrafları 
dilediğiniz gibi baskıya verebilir, yakınlarınız ile paylaşabilir, kazanç amaçlamadan her şekilde kullanabilirsiniz.

14- Tur rezervasyonunuzu tamamlamak için belirtilen depozitoyu yatırdığınızda bu şartları anladığınızı ve kabul ettiğinizi 
belirtmiş oluyorsunuz.


