
                                  WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 

 

ZASADY OGÓLNE 

„GTeam Biuro Podróży” Klub Maluszka Tęcza, który jest Organizatorem imprezy turystycznej stawia sobie za cel zapewnienie Klientom 

optymalnych warunków wypoczynku. Prawa i obowiązki Klientów określają wydane w oparciu o art. 384 § 1 k.c. oraz Ustawę z 29 sierpnia 

1997 r. o usługach turystycznych, niniejsze Warunki Uczestnictwa.  

OSOBA DOKONUJĄCA REZERWACJI 

Osoba dokonująca rezerwacji (pierwsza wymieniona w umowie - zgłoszeniu udziału 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. 

Klient rezerwujący imprezę zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem (bezpośrednio lub poprzez biuro pośredniczące w 

zawarciu umowy) na 24 godz. przed planowanym terminem wyjazdu, w celu potwierdzenia szczegółów dot. wyjazdu. 

CENA IMPREZY, WARUNKI ZAPŁATY, ZMIANA CENY, PASZPORT 

Wszystkie ceny są cenami umownymi. Klient ma prawo do świadczeń gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej z 

Klientem umowy. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, dodatkowych ubezpieczeń itp., a odpowiedzialność za ich 

uzyskanie spoczywa na uczestniku imprezy. Każdy z uczestników wyjeżdżających poza Unię Europejską musi posiadać ważny paszport 

(minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski). Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany jest dowód osobisty lub paszport.  

Zaliczka wynosi 30% ceny. Zaliczka winna wpłynąć do organizatora w ciągu 24 godzin od momentu rezerwacji. Opłata za imprezę 

turystyczną, z potrąceniem ewentualnie wcześniej wpłaconej zaliczki, winna wpłynąć do organizatora najpóźniej na 21 dni przed datą 

wyjazdu. Przy rezerwacji na mniej niż 21 dni przed wyjazdem, pełną kwotę za imprezę turystyczną należy wpłacić w ciągu 24 godzin. Jeśli 

rezerwacja nie jest dokonywana osobiście, Klient zobowiązany jest przesłać bankowy dowód wpłaty e-mailem najpóźniej 24 godziny po 

dokonaniu rezerwacji. 

Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, organizator zastrzega sobie prawo do skasowania niezapłaconej rezerwacji. 

ZMIANY I REZYGNACJA Z IMPREZY PRZED WYJAZDEM 

A. Z powodu okoliczności leżących po stronie Organizatora 

O wszystkich istotnych zmianach i wynikających z ich wprowadzenia uprawnieniach Organizator ma obowiązek powiadomić Klienta 

niezwłocznie po otrzymaniu informacji na ten temat. Klient powinien niezwłocznie po otrzymaniu od organizatora informacji w tym 

zakresie poinformować, czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od umowy. Organizator ma prawo odwołać imprezę 

turystyczną, jeżeli liczba rezerwacji jest mniejsza niż 30 osób dla imprez autokarowych. W takim przypadku Klienci, którzy dokonali 

rezerwacji, muszą zostać powiadomieni o odwołaniu najpóźniej na 10 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 – rezygnacja z imprezy turystycznej 

Rezygnacja przez Klienta z zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. Jeżeli Klient 

zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od 

Organizatora, Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez Organizatora kwoty stanowiącej równowartość 

rzeczywistych kosztów w wysokości nie wyższej niż ustalona w dalszej części niniejszego punktu Warunków Uczestnictwa (oraz kosztów 

ubezpieczenia), poniesionych przez Organizatora w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej. 
Organizator podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości zawartej umowy – kształtują się następująco: 

 Kwota wpłaconej zaliczki nie jest zwracana; 

 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. 

Oszacowanie ostatecznych poniesionych kosztów może nastąpić najpóźniej na dzień po planowanym wyjeździe, z którego Klient nie 

skorzystał. 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 odjazdu/przyjazdu są jedynie przewidywane i mogą ulec zmianie (na przykład ze względu na bezpieczeństwo 

pasażerów lub utrudnienia na drogach, niekorzystne warunki atmosferyczne). W przypadku konieczności zmiany terminu lub godziny 

wyjazdu Organizator obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Klienta o takim fakcie. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami. Ewentualne spory strony będą rozstrzygały 

polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo sąd. 


