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Niniejsze „Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych
przez Wojciecha Grabowskiego – prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:
Centrum Edukacji Wojciech Grabowski”, zwane dalej „Ogólnymi Warunkami” oraz
ramowy program imprezy turystycznej, zwany dalej „Ofertą”, stanowią integralną
część umowy uczestnictwa w imprezie, zwanej dalej „Umową”.
Wojciech Grabowski – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Centrum
Edukacji Wojciech Grabowski z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. St. Moniuszki 16,
wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Marszałka Województwa Lubuskiego – pod nr 8/2016, zwany dalej „Organizatorem
Turystyki”, zobowiązuje się do świadczenia usług turystycznych w sposób zgodny z
obowiązującymi
przepisami
prawa,
w
tym
z
ustawą
z
dnia
29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, niniejszymi Ogólnymi Warunkami
oraz warunkami określonymi w Ofercie dla danej imprezy turystycznej.
Użyte w Ogólnych Warunkach określenia oznaczają:
1)
Impreza Turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne, w rozumieniu
ustawy o świadczeniu usług turystycznych, tworzące jednolity program i
objęte wspólną ceną, będąca przedmiotem Umowy,
2)
Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie
usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej
umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, a także osoba,
której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych
uprzednio zawartą umową,
3)
Uczestnik – osoba biorąca udział w Imprezie Turystycznej, z tym że
Uczestnikiem może być zarówno Klient, jak i osoba na rzecz której Klient
zawarł Umowę, lub na rzecz której przekazał prawo do korzystania z usług
turystycznych,
4)
Ogólne Warunki - niniejsze „Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach
turystycznych organizowanych przez Wojciecha Grabowskiego –
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Centrum Edukacji
Wojciech Grabowski”,
5)
Organizator Turystyki - Wojciech Grabowski, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą: Centrum Edukacji Wojciech Grabowski z siedzibą w
Zielonej Górze przy ul. St. Moniuszki 16, wpisany do Rejestru Organizatorów
Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Lubuskiego
– pod nr 8/2016,
6)
Oferta - ramowy program Imprezy Turystycznej,
7)
Regulamin Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej – „Regulamin obozu
organizowanego przez Wojciech Grabowski, prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą: Centrum Edukacji Wojciech Grabowski”, określający
prawa i obowiązki Uczestnika, w trakcie pobytu na Imprezie Turystycznej,
8)
Umowa – umowa zawarta z Organizatorem Turystyki, której przedmiotem jest
udział Uczestnika w Imprezie Turystycznej,
9)
Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
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ZAWARCIE UMOWY.
Zawarcie Umowy udziału w wybranej Imprezie Turystycznej, następuje w momencie
podpisania jej przez Klienta i Organizatora Turystyki.
Podpisując Umowę Klient potwierdza, że przed jej zawarciem zapoznał się z Ogólnymi
Warunkami, Ofertą oraz Regulaminem Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.
Jeżeli Uczestnikiem danej Imprezy Turystycznej będzie osoba niepełnoletnia, do
zawarcia Umowy dochodzi pomiędzy Organizatorem Turystyki i przedstawicielem
ustawowym niepełnoletniego Uczestnika.
Przed podpisaniem Umowy Klient zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnictwa
w Imprezie Turystycznej i jej przekazania Organizatorowi Turystyki. Podpisanie
Umowy nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia przekazania Organizatorowi Turystyki
wypełnionej karty uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, z zastrzeżeniem ust. 8
niniejszego punktu. Jeżeli Uczestnikiem danej Imprezy Turystycznej będzie osoba
niepełnoletnia, karta uczestnictwa powinna zostać wypełniona i podpisana przez
przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego Uczestnika. Wzór karty uczestnictwa
dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Turystyki oraz w jego siedzibie.
Przy podpisaniu Umowy Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaliczki na rzecz
Organizatora Turystyki, w wysokości 30 % ceny wybranej Imprezy Turystycznej.
Pozostałą część ceny wybranej Imprezy Turystycznej Klient zobowiązany jest wpłacić,
najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem wybranej Imprezy Turystycznej lub w dniu
podpisania Umowy, gdy termin rozpoczęcia wybranej Imprezy Turystycznej nastąpi w
okresie krótszym niż 30 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy.
Po podpisaniu Umowy Uczestnik zostaje wpisany przez Organizatora Turystyki - na
listę uczestników Imprezy Turystycznej, której dotyczy dana Oferta.
Po wpłaceniu przez Klienta zaliczki, o której mowa w ust. 5 niniejszego punktu,
Organizator Turystyki wyda Klientowi pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczeń
finansowych w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, wraz ze wskazaniem sposobu
ubiegania się o wypłatę środków z tych zabezpieczeń - w przypadkach określonych
Ustawą.
Organizator Turystyki zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy, jeżeli z
powodu stanu zdrowia osoby, która ma być Uczestnikiem Imprezy Turystycznej, w tym
dysfunkcji organizmu tej osoby, nie będzie możliwe zapewnienie właściwej opieki
Uczestnikowi i/lub właściwych warunków pobytu, w ramach wybranej Imprezy
Turystycznej.
W przypadku zatajenia przez Klienta stanu zdrowia i/lub dysfunkcji organizmu
Uczestnika, która spowoduje, że jego uczestniczenie w usługach objętych programem
Imprezy Turystycznej, skutkować będzie powstaniem dodatkowych kosztów, Klient
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zobowiązany będzie do pokrycia tych kosztów, w wysokości udokumentowanej przez
Organizatora Turystyki, po zakończeniu Imprezy Turystycznej, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania przez Klienta wezwania do zapłaty tychże kosztów.
Klient może bez zgody Organizatora Turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki
udziału w Imprezie Turystycznej, zwanej dalej „osoba przejmującą”, wszystkie
przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, pod warunkiem, że osoba przejmująca
przejmuje również wszystkie wynikające z Umowy obowiązki. Jeżeli osobą
przejmującą będzie osoba niepełnoletnia, dla skuteczności przejęcia wymagana będzie
pisemna zgoda jej przedstawicieli ustawowych. Wobec osoby przejmującej nie powinny
zachodzić okoliczności wskazane w ust. 8.
Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 10, jest
skuteczne wobec Organizatora Turystyki, jeżeli Klient zawiadomi o tym Organizatora
Turystyki, w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.
Za nieuiszczoną część ceny Imprezy Turystycznej oraz koszty poniesione przez
Organizatora Turystyki w wyniku zmiany Uczestnika Imprezy Turystycznej, Klient i
osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

ZMIANA ŚWIADCZEŃ, ZMIANA
IMPREZY TURYSTYCZNEJ.

CENY,

ODWOŁANIE

Organizator Turystyki zastrzega sobie prawo do dokonania przed rozpoczęciem
Imprezy Turystycznej, z przyczyn od niego niezależnych, zmiany istotnych warunków
Umowy, w tym ceny, zakresu oferowanych świadczeń, terminu rozpoczęcia wybranej
Imprezy Turystycznej, przy czym zmiana taka może nastąpić nie później niż na 20 dni
przed terminem jej rozpoczęcia. W terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany,
Organizator Turystyki zawiadomi pisemnie Klienta o zmianie, wskazując w
zawiadomieniu zakres dokonanej zmiany. Jeżeli Klient wyraził uprzednią zgodę na
przekazywanie mu informacji drogą elektroniczną, informacja o dokonanej zmianie
zostanie przesłana na wskazany przez Klienta adres poczty internetowej.
Ustalona w umowie cena za Imprezę Turystyczną może być podwyższona tylko
wówczas, gdy Organizator Turystyki udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:
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,
o ile któraś z tych okoliczności będzie miała wpływ na zwiększenie pierwotnie
ustalonych kosztów realizacji Imprezy Turystycznej. W okresie 20 dni przed datą
rozpoczęcia Imprezy Turystycznej cena ustalona w Umowie - nie może być
podwyższona.
Z powodu dokonanej zmiany warunków Umowy, Klientowi przysługuje prawo do:
1)
przyjęcia proponowanej zmiany warunków Umowy, albo
2)
odstąpienia od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych
opłat tytułem ceny, bez obowiązku zapłaty kary umownej.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia
otrzymania przez Klienta zawiadomienia o dokonanej zmianie warunków Umowy,
poinformować na piśmie Organizatora Turystyki, czy przyjmuje zmienione warunki
Umowy, czy też odstępuje od zawartej Umowy. Jeżeli w tym terminie Klient nie
zawiadomi na piśmie Organizatora Turystyki o swojej decyzji, oznaczać to będzie, że
Klient przyjmuje zmienione warunki Umowy. Jeżeli informacja o dokonanej zmianie
warunków Umowy zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty
internetowej, Klient może złożyć oświadczenie o dokonanym wyborze, poprzez jego
przesłanie na adres poczty internetowej Organizatora Turystyki.
W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Organizator Turystyki zwróci
Klientowi cenę lub jej część w wysokości, jaka została przez Klienta wpłacona
Organizatorowi Turystyki do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Cena zostanie
zwrócona Klientowi w terminie 14 dni, licząc od dnia skutecznego złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
Organizator Turystyki zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy Turystycznej:
a)
jeżeli liczba Uczestników (zawartych Umów) nie przekroczy minimalnej liczby
osób wskazanych w Ofercie,
b)
z powodu wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe wykonanie
usług, w ramach wybranej Imprezy Turystycznej.
Odwołanie Imprezy Turystycznej z powodu wskazanego w ust. 6 lit. a) niniejszego
punktu, może nastąpić najpóźniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia Imprezy
Turystycznej.
Odwołanie Imprezy Turystycznej z powodu wskazanego w ust. 6 lit. b) niniejszego
punktu, może nastąpić aż do dnia rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.
Klient zostanie pisemnie poinformowany o odwołaniu Imprezy Turystycznej.
Informacja o odwołaniu Imprezy Turystycznej, może zostać przesłana Klientowi na
wskazany przez niego adres poczty internetowej. Z powodu odwołania Imprezy
Turystycznej Klientowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.
W razie odwołania wybranej Imprezy Turystycznej Klientowi zostanie zwrócona cena
lub jej część, tj. w wysokości w jakiej została wpłacona przez Klienta Organizatorowi
Turystyki. Zwrot ceny nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia odwołania Imprezy
Turystycznej, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ORGANIZATORA
REKLAMACJA, SKARGA.

TURYSTYKI,

1. Organizator Turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy,
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane :
1) działaniem lub zaniechaniem Klienta i/lub Uczestnika,

2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można
było przewidzieć lub uniknąć.
3) siłą wyższą.
2. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy,
w przypadkach wymienionych w ust. 1 niniejszego punktu, nie zwalnia Organizatora
Turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania Imprezy Turystycznej pomocy
poszkodowanemu Uczestnikowi.
3. Organizator Turystyki ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie usług w czasie Imprezy Turystycznej, do dwukrotności ceny danej Imprezy
Turystycznej względem każdego Klienta. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.
4.
Jeżeli w trakcie trwania Imprezy Turystycznej Organizator Turystyki, nie będzie w
stanie wykonać przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część
programu Imprezy Turystycznej, jest obowiązany, bez obciążania Klienta
dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia
zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi
określonej w programie Imprezy Turystycznej (Ofercie), Klient może żądać
odpowiedniego obniżenia ceny tej imprezy.
5.
Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych, o których mowa w ust. 4 niniejszego
punktu, będzie niemożliwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyrazi na nie
zgody, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. Odstąpienie od Umowy
winno nastąpić na piśmie, przy czym Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu
od Umowy, poprzez jego przesłanie na adres poczty internetowej Organizatora
Turystyki. Jeśli z przyczyn określonych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu
Klient odstąpi od umowy, Organizator Turystyki jest obowiązany, bez obciążania
Klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca
rozpoczęcia Imprezy Turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca, w warunkach
nie gorszych niż określone w Umowie.
6.
W razie odstąpienia przez Klienta od Umowy, o którym mowa w ust. 5 niniejszego
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punktu:
a) Organizator Turystyki nie może żądać od Klienta żadnych dodatkowych świadczeń
z tego tytułu, w szczególności zapłaty kary umownej,
b)
Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, z
zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego punktu.
W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, o którym mowa w ust. 4
niniejszego punktu, Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania
umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana
wyłącznie:
a)
działaniem lub zaniechaniem Klienta i/lub Uczestnika,
b)
działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w
wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie
można było przewidzieć ani uniknąć, albo
c)
siłą wyższą,
z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego punktu.
Jeżeli w trakcie trwania Imprezy Turystycznej Klient stwierdza wadliwe
wykonywanie Umowy, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym
przedstawiciela Organizatora Turystyki oraz Organizatora Turystyki, w sposób
odpowiedni dla rodzaju realizowanej usługi.
Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego punktu, Klient
może złożyć Organizatorowi Turystyki pisemną reklamację, zawierającą wskazanie
uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Imprezy Turystycznej. Klient
może złożyć reklamację osobiście w siedzibie Organizatora Turystyki lub przesłać ją
na adres siedziby Organizatora Turystyki.
W wypadku odmowy uwzględnienia złożonej w terminie reklamacji, Organizator
Turystyki szczegółowo uzasadni na piśmie przyczyny odmowy.
Jeżeli Organizator Turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej
zgodnie z ust. 9 niniejszego punktu, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie
reklamacji złożonej w trakcie trwania Imprezy Turystycznej w terminie 30 dni od dnia
zakończenia Imprezy Turystycznej, oznaczać to będzie, że uznał reklamację za
uzasadnioną.
Klient może wnieść skargę do Marszałka Województwa Lubuskiego na niewłaściwe
wykonywanie przez Organizatora Turystyki obowiązków określonych w Ustawie, na
zasadach określonych w tej Ustawie.

REZYGNACJA KLIENTA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ.
Klient ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Imprezie Turystycznej przed terminem
jej rozpoczęcia oraz w trakcie jej trwania. Rezygnacja z uczestnictwa w Imprezie
Turystycznej:
a)
przed jej rozpoczęciem - musi być złożona w formie pisemnej w siedzibie
Organizatora Turystyki,
b)
w trakcie jej trwania - musi być złożona w formie pisemnej u przedstawiciela
Organizatora Turystyki,
z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego punktu.
W przypadku rezygnacji przez Klienta z Imprezy Turystycznej, Organizator Turystyki
będzie uprawniony do pobrania od Klienta kwoty, odpowiadającej wysokości
rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z:
a)
przygotowaniem organizacji Imprezy Turystycznej,
b)
uczestnictwem Uczestnika w części Imprezy Turystycznej – w przypadku
złożenia rezygnacji w czasie jej trwania.
Organizator Turystyki rozliczy indywidualnie udokumentowane koszty rezygnacji z
Imprezy Turystycznej, w terminie do 30 dni od dnia jej zakończenia.
Klient będzie zobowiązany do zapłacenia kosztów, o których mowa w ust. 2 niniejszego
punktu, w terminie 14 od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

V.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY TURYSTYCZNEJ.

1.

Uczestnik jest zobowiązany w trakcie Imprezy Turystycznej:
1)
podporządkować się wszystkim wskazówkom i zaleceniom przedstawiciela
Organizatora Turystyki, umożliwiającym realizację programu Imprezy
Turystycznej oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek
określonych w ofercie,
2)
posiadać: zgłoszenie, dowód wpłaty, dokument tożsamości (o ile został mu już
wydany) oraz legitymację szkolną,
3)
przestrzegać Regulaminu Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.

2.

3.

W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku
Imprezy Turystycznej i/lub Regulaminu Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej,
zagrażającego interesom innych uczestników Imprezy Turystycznej, w tym
utrudniającego lub uniemożliwiającego w pełnym zakresie realizację programu Imprezy
Turystycznej, Organizator Turystyki może rozwiązać Umowę z Klientem, bez
zachowania okresu wypowiedzenia - w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty
dalszego pobytu lub powrotu do miejsca zamieszkania obciążają w takim przypadku
Uczestnika, a w przypadku gdy jest on osobą niepełnoletnią – jego przedstawicieli
ustawowych.
Klient jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych z jego winy
podczas Imprezy Turystycznej. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletniego
Uczestnika, odpowiadają jego przedstawiciele ustawowi.

VI. UBEZPIECZENIE
1.

2.

Zgodnie z przepisami Ustawy Organizator Turystyki posiada gwarancję
ubezpieczeniową o numerze GT 291/2016 z dnia 10.10.2016 roku Wystawioną przez
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Gwiaździstej 62. Beneficjentem tej gwarancji jest Marszałek Województwa
Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
Przedmiotem gwarancji jest zapłata kwoty niezbędnej do pokrycia:
1)
kosztów powrotu klientów Organizatora Turystyki z Imprezy Turystycznej
do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z Imprezy Turystycznej, w
przypadku, gdy Organizator Turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewni tego
powrotu;
2)
zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę Turystyczną, w
przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Organizatora Turystyki lub osób,
które działają w jego imieniu, Impreza Turystyczna nie zostanie
zrealizowana;
3)
zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę Turystyczną,
odpowiadającą części Imprezy Turystycznej, która nie zostanie zrealizowana
z przyczyn dotyczących Organizatora Turystyki lub osób, które działają w
jego imieniu.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1.
2.
3.

4.

5.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem
Umowy i realizacją Imprezy Turystycznej – jest Organizator Turystyki.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o
ochronie danych osobowych.
Podanie danych osobowych przez Klienta, a w przypadku gdy Klient nie będzie
Uczestnikiem, podanie danych osobowych Uczestnika, jest dobrowolne. Podpisując
Kartę Kwalifikacyjną, jak również podpisując Umowę, Klient w imieniu własnym
oraz jako przedstawiciel ustawowy Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych Klienta oraz Uczestnika, w zakresie koniecznym do prawidłowej
organizacji oraz uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, w tym również rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji.
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji i
poprawiania, a także uzyskania od Organizatora Turystyki informacji, czy i w jakim
zakresie są przetwarzane jego dane osobowe oraz celu przetwarzania tych danych.
Zawierając Umowę Klient wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych
towarzystwu ubezpieczeniowemu, w zakresie koniecznym do objęcia Uczestnika
ubezpieczeniem.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.

3.
4.

5.

Umowa zawiera informację o:
a)
sposobie kontaktu z niepełnoletnim Uczestnikiem oraz o sposobie kontaktu z
osobą, która sprawować będzie opiekę nad niepełnoletnim Uczestnikiem – w
czasie trwania Imprezy Turystycznej,
b)
planowanym czasie przejazdu do miejsca, w którym odbywać się będzie Impreza
Turystyczna oraz planowanym czasie powrotu z Imprezy Turystycznej, w tym
miejsca i czas trwania postojów,
c)
osobie, która pełnić będzie funkcję kierownika Imprezy Turystycznej oraz
sposobie kontaktu z tą osobą w czasie trwania Imprezy Turystycznej.
Jeżeli Uczestnik - z przyczyn niezależnych od Organizatora Turystyki - nie rozpocznie
udziału w Imprezie Turystycznej, Organizator Turystyki nie ma obowiązku organizacji
dodatkowego przejazdu do miejsca, w którym odbywa się Impreza Turystyczna.
Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną część Umowy.
W przypadku, gdy któreś z postanowień Ogólnych Warunków i/lub Umowy okażą się
mniej korzystne niż przepisy Ustawy, to w miejsce postanowień Umowy mniej
korzystnych dla Klienta mają zastosowanie obowiązują przepisy Ustawy.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy, Ogólnych Warunków, Ofertą
lub Regulaminem Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej zastosowanie mają przepisy
Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami, programem, zakresem usług i
świadczeń objętych Imprezą Turystyczną (Ofertą Imprezy Turystycznej, Regulaminem
Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej), przyjmuję je do wiadomości, nie wnosząc do nich
zastrzeżeń i zobowiązuję się ich przestrzegać oraz zobowiązać do ich przestrzegania
Uczestnika. Upoważniam Organizatora Turystyki do wystawienia faktury VAT bez mojego
podpisu. Oświadczam, iż zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych/danych
osobowych niepełnoletniego Uczestnika - przez Organizatora Turystki, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Zielona Góra, dnia ……………………..

…………………………………
czytelny podpis Klienta

……………………………………
pieczęć i czytelny podpis
Organizatora Turystyki

