
 

OGÓŁNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGA NIZOWA NCYCH  

PRZEZ BIURO TURYSTYCZNE „PROMYCZKI” 

 

 

I.  ZASADY OGÓLNE: 

1. Warunki  uczestnictwa są integralną częścią umowy 

2. Uczestnikiem imprezy jest osoba podpisująca umowę, zwana Klientem, oraz inne osoby objęte zgłoszeniem. 

3. Zawarcie umowy następuje w chwili podpisania Umowy – Zgłoszenia przez KLIENTA i Biuro Turystyczne „Promyczki” 

oraz wpłacie zaliczki w wysokości określonej w punkcie II.1.  Za osoby niepełnoletnie umowę podpisują ich 

przedstawiciele ustawowi. 

4. Po podpisaniu umowy klient zostaje wpisany na listę uczestników. 

5. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi programem i 

przyjętymi w formie „Zgłoszenia-Umowy”. 

II.  WARUNKI PŁATNOŚCI: 

1. KLIENT jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w wysokości 20% wartości imprezy w dniu podpisania umowy i wpłatę 

pełnej wartości na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy o ile nie zawarto pisemnie innych postanowień.  

2. Przy podpisaniu umowy w terminie krótszym niż 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy Uczestnik wpłaci na rzecz 

Organizatora całą cenę imprezy. 

3. Brak wpłat upoważnia Organizatora do rozwiązania umowy i potrącenia poniesionych kosztów związanych  

z zawarciem umowy. 

III.  ZMIANA WARUNKÓW UMOWY: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w okresie do 20 dni przed datą wyjazdu w przypadku:   

1) wzrostu kosztów transportu, 2) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak 

lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, 3) wzrostu kursów walut.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo bezterminowego odwołania imprezy  z przyczyn od nich niezależnych (działanie 

siły wyższej) oraz prawo odwołania imprezy na 14 dni przed  rozpoczęciem w przypadku braku wymaganego 

minimum uczestników  (imprezy autokarowe - 30 osób). Uczestnik otrzymuje z tego tytułu całkowity zwrot wpłat.   

IV.   REALIZACJA UMOWY: 

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za przebieg imprezy turystycznej zgodny z programem  oraz za umówioną ilość i 

jakość świadczeń. 

2. O wszelkich zmianach danych zawartych w umowie Klient powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora. 

Organizator nie odpowiada za niewykonanie umowy z powodu zmian danych, o której nie został powiadomiony.  

3. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy chyba, że jest to spowodowane 

wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem klienta, siła wyższą. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów i innych przepisów, obowiązujących w miejscach pobytu 

oraz polskich i zagranicznych przepisów celno – dewizowych 

5. Uczestnik imprezy zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty upoważniające do przekraczania granicy oraz dowód 

wpłaty. należności za imprezę 

6. W czasie trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek pilota grupy i opiekuna. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trakcie jej trwania, na warunkach rezygnacji z winy 

Uczestnika, jeżeli Uczestnik utrudnia jej realizację. Wszelkie wynikłe z powyższego powodu dodatkowe, koszty ponosi 

Uczestnik lub jego ustawowy przedstawiciel. 

8. Klient zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi dokumentów niezbędnych do wyjazdu: ważnego paszportu, 

właściwie wypełnionych wniosków wizowych, właściwie wypełnionych kolonijnych kart kwalifikacyjnych itp.  

w terminie wskazanym przez Organizatora. Brak takich dokumentów lub nieterminowe ich złożenie jest 

równoznaczne z rezygnacją Klienta z udziału w imprezie turystycznej z przyczyn leżących po stronnie Klienta. 

V.  REZYGNACJA Z IMPREZY 

1. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej i musi zawierać datę jej zgłoszenia u 

Organizatora.  

2. Przerwanie podróży lub pobytu z przyczyn leżących po stronie Klienta upoważnia Organizatora do rozwiązania 

umowy i potrącenia kosztów rezygnacji. 

3. Jeżeli klient rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie Organizator obciąży Klienta kwotą 

stanowiąca równowartość rzeczywiście poniesionych kosztów wynikających z przygotowania imprezy i odwołania 

uczestnictwa Klienta. 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. 


