WARUNKI UCZESTNICTWA W IPREZIE TURYSTYCZNEJ
ZASADY OGÓLNE
Ewelina Gorazdowska Centrum Kształcenia i Doskonalenia Umiejętności Tanecznych Chaine w
Brzegu ul. Ziemi Tarnowskiej 2/2, zwana dalej „biurem podróży”, stawia sobie za cel zapewnienie
Klientom optymalnych warunków wypoczynku w imprezach turystycznych. Niniejsze Warunki
Uczestnictwa wydane w oparciu o art. 384 § 1 k.c. oraz ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych określają prawa i obowiązki Klientów i biura podróży. Organizatorem imprez
turystycznych jest biuro podróży.
OSOBA DOKONUJĄCA REZERWACJI
Osoba dokonująca rezerwacji (pierwsza wymieniona w potwierdzeniu rezerwacji/ dokumentach
podróży lub płatnik) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy
turystycznej za wszystkie osoby wymienione w potwierdzeniu rezerwacji/dokumentach podróży. Jest
także odpowiedzialna za informowanie pozostałych osób o wszystkich szczegółach dotyczących
imprezy turystycznej. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat. Zawarcie umowy na
rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, z podpisami
rodziców lub opiekunów prawnych poświadczonymi notarialnie (o ile osoba małoletnia wyjeżdża bez
rodzica lub opiekuna prawnego). Za szkody wyrządzone podczas wyjazdu przez osoby małoletnie
odpowiadają
rodzice
lub
opiekunowie
prawni.
ZMIANY I REZYGNACJA Z IMPREZY PRZED WYJAZDEM
A. Z powodu okoliczności leżących po stronie BIURA PODRÓŻY
O wszystkich istotnych zmianach warunków umowy i wynikających z ich wprowadzenia
uprawnieniach biuro podróży ma obowiązek powiadomić Klienta niezwłocznie po otrzymaniu
informacji na ten temat. Klient powinien niezwłocznie po otrzymaniu informacji w tym zakresie
poinformować biuro podróży pisemnie (bezpośrednio lub poprzez punkt sprzedaży, w którym została
założona rezerwacja na wyjazd organizowany przez Biuro Podróży czy przyjmuje proponowaną
zmianę, czy odstępuje od umowy. Biuro podróży ma prawo odwołać imprezę turystyczną, jeżeli liczba
rezerwacji jest mniejsza niż 50 osób dla imprez autokarowych. W takim przypadku Klienci, którzy
dokonali rezerwacji, muszą zostać powiadomieni pisemnie o odwołaniu najpóźniej na 3 dni przed
planowanym wyjazdem. Klient, który po otrzymaniu informacji na temat zmian warunków umowy
wyrazi na nie zgodę, biorąc udział w imprezie, nie ma prawa do odszkodowania z tytułu tych zmian.
B. Z powodu okoliczności leżących po stronie KLIENTA
B.1. ZMIANY
Zmiana przez Klienta zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem
nieważności. Oświadczenie takie należy złożyć bezpośrednio do biura podróży lub do punktu
sprzedaży, w którym zawarta została umowa na wyjazd. Uczestnik imprezy, który po wpłacie zaliczki
lub całej ceny imprezy chce dokonać zmian w zakresie terminu, miejsca docelowego, hotelu,
uczestników itd., jest zobowiązany stosować się do następujących zasad:
1.
przy zmianach, o których uczestnik imprezy poinformuje biuro podróży do 40 dni przed
planowaną datą wyjazdu, biuro podróży ma prawo pobrać opłatę manipulacyjną w wysokości 250
zł od osoby. Opłatę tę wnosi się bezpośrednio przy dokonywaniu zmiany lub niezwłocznie po jej
dokonaniu tak, aby na daną imprezę turystyczną zawsze wpłacona była przynajmniej pełna

zaliczka. Taką samą opłatę wnosi Klient pragnący przepisać imprezę na inną osobę, spełniającą
wszystkie warunki uczestnictwa w imprezie. Powiadomienie musi nastąpić niezwłocznie po
powzięciu przez Klienta decyzji o zmianie uczestnika.

B.2.
REZYGNACJA
Z
IMPREZY
TURYSTYCZNEJ
Rezygnacja Klienta z zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem
nieważności. Oświadczenie takie należy złożyć bezpośrednio do biura podróży, w którym zawarta
została umowa na wyjazd. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli
nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od biura podróży, Klientowi
przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez biuro podróży kwoty stanowiącej
równowartość rzeczywistych kosztów w wysokości nie wyższej niż ustalona w dalszej części
niniejszego punktu Warunków Uczestnictwa (oraz kosztów ubezpieczenia), poniesionych przez biuro
podróży w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej.
Jeżeli Klient nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od biura podróży, nie
składając uprzednio rezygnacji, ani nie informując biura podroży o swoich zamiarach odnośnie
imprezy, której nie rozpoczął, jego rezerwacja na przedmiotowy wyjazd, zostanie skasowana w
systemie rezerwacyjnym biura podróży po upływie 48 godzin od czasu rozpoczęcia imprezy, z której
Klient nie skorzystał. Biuro podróży podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie
koszty potrąceń – względem całkowitej wartości zawartej umowy – kształtują się następująco:
•
do 40 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 250 PLN/os.,
•

od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu – do 20% ceny imprezy,

•

od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 30% ceny imprezy,

•

od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny imprezy,

•

od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu – do 70% ceny imprezy,

•

od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny imprezy,

•

na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej – do 90% ceny imprezy

Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów biuro podróży może przystąpić dopiero po dacie
końcowej wyjazdu, z którego Klient nie skorzystał. Jeżeli jedna z dwóch osób uczestniczących razem
w imprezie rezygnuje, to druga z tych osób, która podróżować będzie samotnie, zobowiązana jest do
uiszczenia jeszcze przed wyjazdem, opłaty odpowiadającej dodatkowi za pokój jednoosobowy (w
przypadku wycieczek i braku dopłaty do pokoju jednoosobowego osoba taka zostanie dokwaterowana
do innej osoby tej samej płci). W przypadku imprez realizowanych samolotem rejsowym/ liniowym
(nieczarterowym) powyższe warunki zmiany i rezygnacji nie znajdują zastosowania. Koszty zmian
(terminu, uczestnika itp.) oraz rezygnacji naliczone przez biuro podróży będą uzależnione od kosztów
naliczonych przez przewoźnika. Przed potwierdzeniem zmiany/rezygnacji należy się skontaktować z
organizatorem w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego
tytułu.
INNE ZMIANY
Podawane godziny przelotów oraz rozkłady jazdy autokarów są godzinami przewidywanymi i mogą
ulec zmianie np. utrudnienia na drogach w przypadku imprez autokarowych, niekorzystne warunki

atmosferyczne). W przypadku konieczności zmiany terminu lub godziny wyjazdu biuro podróży
zobowiązane jest do niezwłocznego powiadomienia Klienta o takim fakcie.
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
Organizator informuje o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
Przedmiotem ubezpieczenia, dostępnego za dodatkową opłatą, są koszty rezygnacji z udziału w
imprezie turystycznej.
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA PODRÓŻY PO WYJEŹDZIE
Biuro podróży nie jest odpowiedzialne za informacje zawarte w publikacjach, broszurach, folderach,
ulotkach itp. wydawanych przez hotele, które nie zostały udostępnione Klientowi przez Biuro
Podróży.
REKLAMACJE
Biuro podróży ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta zgodnie z art. 11b Ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie. Jeżeli
uczestnik stwierdzi wady imprezy, winien niezwłocznie powiadomić o tym pilota lub lokalnego
przedstawiciela biura podróży celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu. Niezależnie od
zawiadomienia o wadach imprezy, Klient może złożyć organizatorowi reklamację. Okres
rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej, a w wypadku
zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej, 30 dni od jej złożenia. Podstawą
reklamacji nie mogą być okoliczności, za które biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności.
Poszukiwanie przedmiotów zapomnianych rozpocząć należy niezwłocznie po powrocie. Biuro
podróży ma prawo pobrać opłatę na pokrycie kosztów poszukiwania przedmiotów zapomnianych.
Opłata ta podlega uiszczeniu bez względu na to, czy rzecz zapomniana zostanie odnaleziona.
Wszystkie reklamacje (z dokładnym oznaczeniem imprezy, której dotyczą, o ile to możliwe wraz z
kopią dokumentu podróży) należy składać w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy w sposób
umożliwiający zapoznanie się z konkretnymi zarzutami dotyczącymi realizacji imprezy turystycznej
na adres:
CKIDUT Chaine
ul. Ziemi Tarnowskiej 2/2 49-300 Brzeg
lub na adres e-mailowy biuro.joedamtour@gmail.com
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych z późniejszymi
zmianami, oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia
rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd. Konsument może skorzystać z internetowego
systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, dostępnego za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR, pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Podpis rodzica

