
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PTTK ODDZIAŁ „ZIEMIA SANOCKA” 
 

I. ZASADY OGÓLNE 
Organizatorem imprez turystycznych zawartych w informacjach pisemnych oraz na stronie internetowej https://pttk.turystyka.net/ – organizatorem 
turystyki (w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych) jest PTTK Oddział 
„Ziemia Sanocka” zwana dalej „Biurem”. Dane organizatora – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Sanocka” z siedzibą 
w Sanoku, ul. 3 Maja 2 (e-mail: biuro@pttk.sanok.pl, tel: 13 46 321 71) wpisana do KRS pod numerem 0000047297, NIP 687 000 55 04, wpis do 
Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych pod nr 042/04. Organem rejestrowym jest Marszałek Województwa Podkarpackiego. Prawa      
i obowiązki Uczestników oraz Biura określają wydane w oparciu o art. 384 KC i ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych, w imprezach turystycznych organizowanych przez PTTK Oddział „Ziemia Sanocka”. „Ogólne warunki uczestnictwa” (OWU) stanowią 
integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych organizowanych przez Biuro. Warunki dotyczą wszystkich imprez turystycznych 
organizowanych przez Biuro i zamieszczonych materiałach pisemnych Biura oraz na stronie internetowej Biura. Przy zawieraniu Zgłoszenie – umowa 
udziału w imprezie turystycznej Uczestnik zobowiązany jest do wnikliwego przeczytania, „Ogólnych Warunków Uczestnictwa”. Zawarcie Zgłoszenie 
– umowa udziału w imprezie turystycznej oznacza, że Uczestnik (w imieniu własnym i pozostałych Uczestników z zgłoszenia) zgadza się na warunki 
i postanowienia niniejszej umowy. 

II. ZAWARCIE UMOWY 

Informacje pisemne Biura, a także informacje podane na stronie internetowej Biura stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie są ofertą 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą zawartą w materiałach 
wskazanych powyżej i podpisaniu umowy - zgłoszenia uczestnictwa (w imieniu własnym i pozostałych uczestników) oraz wpłaceniu zaliczki. 
Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów, z podpisami opiekunów poświadczonymi notarialnie (o ile 
małoletni wyjeżdża bez opiekuna ustawowego). Zawarcie umowy może nastąpić bezpośrednio poprzez wykorzystanie strony 
https://pttk.turystyka.net/, elektronicznie (mailem na adres: biuro@pttk.sanok.pl) bądź w biurach sprzedaży w fizycznej obecności obu stron umowy. 
Zawierając umowę - zgłoszenie uczestnictwa Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich (oraz pozostałych 
Uczestników) danych osobowych, niezbędnych dla realizacji imprezy 

III. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania terminów i wysokości wpłat za Imprezę wg następujących zasad: przy podpisywaniu Umowy zaliczka w 
wysokości podanej na ofercie Imprezy, do 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy dopłata do kwoty 100 % ceny Imprezy, jeżeli klient zapisuje się na 14 
dni lub krócej przed imprezą, wpłaca całą kwotę Imprezy. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest odstępstwo od tej zasady. Wówczas w Umowie 
zostaną określone inne terminy wpłat. 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 
1. Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych umową. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej 
pomocy i opieki przedstawicieli Biura. Uczestnik objęty zostanie również opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez 
Biuro (np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów). 
2. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biura umożliwiającym 
realizację programu imprezy oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w umowie i ofercie. Uczestnik zobowiązany 
jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszport), wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Biuro) oraz do przestrzegania 
przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Uczestnik zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych itp.). Obowiązek posiadania ważnego 
dokumentu podroży dotyczy również dzieci – bez względu na ich wiek. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat, których 
nie obejmuje umowa w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie                    
z minibaru itp.) – pod rygorem wystąpienia z pozwem przez Biuro. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na przedmiotach 
należących do Biura, innych uczestników, hoteli, linii lotniczych itp. 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI BIURA 
1. Biuro ma prawo do nieznacznej zmiany warunków umowy przed rozpoczęciem imprezy po uprzednim poinformowaniu Uczestnika.                                
W powiadomieniu, Biuro informuje Uczestnika o: zmianach warunków umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę; o terminie, w którym 
Uczestnik ma poinformować Biuro o swojej decyzji (tj. czy Uczestnik przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo odstępuje od umowy za zwrotem 
wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie). W przypadku gdy umowa o udział w imprezie zostanie rozwiązana 
w związku z odstąpieniem Uczestnika na warunkach określonych powyżej, Biuro nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy zwraca 
wpłaty dokonane przez Uczestnika lub w jego imieniu. Uczestnik w takich wypadkach jest zwolniony od wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy. 
2. Z uwagi na to, że Biuro organizuje grupowe imprezy turystyczne, może rozwiązać umowę i dokonać pełnego zwrotu Uczestnikowi wpłat 
dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli: - nie osiągnie zakładanego minimum grupy (w przypadku 
imprez autokarowych min. 30 osób) i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu umowy nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 
trwającej ponad 6 dni, 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni, 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 
krócej niż 2 dni; - wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu umowy niezwłocznie przed 
rozpoczęciem imprezy. Biuro w ww. przypadkach dokonuje zwrotu wpłat dokonanych z tytułu umowy w terminie 14 dni od dnia jej rozwiązania. 
3. Biuro posiada odpowiednią gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez SIGNAL IDUNA Polska S.A. – nr gwarancji i nazwa TU jest 
każdorazowo podawana na umowie zgłoszeniu, a dodatkowo każdy uczestnik, wpłacający przynajmniej zaliczkę, może otrzymać na żądanie kopię 
certyfikatu gwarancji ubezpieczeniowej Biura (znajduje się ona również na stronie internetowej Biura – zakładka „Dokumenty”) 
4. Biuro niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach, gdy niemożliwe 
jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Pomoc, o której mowa 
powyżej, polega w szczególności na udzieleniu: odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy 
konsularnej; pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu 
ze świadczeń zastępczych. 

VI. UBEZPIECZENIE 
1. Biuro zawarło stosowne ubezpieczenie gwarancyjne wymagane przez ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych. Wszyscy Uczestnicy imprez zbiorowych są ubezpieczeni w SIGNAL IDUNA Polska S.A. ul. Przyokopowa 31, 01-208 
Warszawa. 
2. Zakres ubezpieczenia:   
a) wycieczki krajowe: NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) 10.000 PLN. Przedmiot ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków 
w tym trwały, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć 



b) wycieczki zagraniczne: Bezpieczne Podróże  KL (Koszty Leczenia) 20.000 euro (Rosja 30.000 euro), NNW 15.000 PLN. Przedmiot ubezpieczenia: 
koszty leczenia i ratownictwa oraz assistance w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, następstwa nieszczęśliwych 
wypadków w tym śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu, ubezpieczenie obejmuje choroby przewlekłe. 
3. Uczestnik przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do zapoznania się z „Ogólnymi warunkami ubezpieczenia Bezpieczne Podróże” – wyjazdy 
zagraniczne lub „Ogólnymi warunkami ubezpieczenia NNW” - wyjazdy krajowe, dostępnymi w Biurze lub na stronie internetowej Biura w zakładce 
„Dokumenty”. 
4. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń. 
5. Każdorazowo przed udaniem się do lekarza za granicą należy skontaktować się Centralą Alarmową, tel.: +48 22 864 55 26, Fax: +48 22 575 95 75, 
+ 48 661 000 888. 

VII. REZYGNACJA Z IMPREZY LUB ZMIANA TERMINU 
1. Rezygnacje z udziału w imprezie przed jej rozpoczęciem podejmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Za datę wpływu przyjmuje się dzień jej 
wpływu do Biura. Jeżeli klient odstępując od umowy, wskaże inną osobę spełniającą warunki uczestnictwa w danej imprezie turystycznej, której 
przekaże uprawnienia i która podejmie obowiązki wynikające z tej umowy, jednakże nie później niż do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, 
biuro nie będzie żądało żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy. 
2. W przypadku rezygnacji uczestnika z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić organizatorowi koszty związane 
z realizacją imprezy. Koszty te zostaną wyliczone indywidualnie dla każdego klienta. Organizator informuje, że koszty te mogą kształtować się                
w następującej wysokości: 
a) rezygnacja w czasie dłuższym niż 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 7% wartości imprezy, 
b) rezygnacja od 39 do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 10% wartości imprezy, 
c) rezygnacja od 29 do 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 30% wartości imprezy, 
d) rezygnacja od 14 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 60% wartości imprezy, 
e) rezygnacja od 7 do 1 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy do 80% wartości imprezy, 
f) rezygnacja w dniu wyjazdu lub w trakcie trwania imprezy - proporcjonalnie do poniesionych kosztów nie więcej niż 95% wartości imprezy. 
3. Biuro ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 30 dni od daty rezygnacji uczestnika lub daty uznania reklamacji. 

VIII. SKARGI UCZESTNIKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ IMPREZY 
1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Podróżny stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Biuro Podróży 
lub jego przedstawiciela (pilota lub rezydenta) w miejscu realizacji imprezy. W przypadku stwierdzonej niezgodności Uczestnik ma prawo do złożenia 
skargi. Biuro Podróży zaleca złożenie skargi w postaci papierowej lub elektronicznej (mailem na adres: biuro@pttk.sanok.pl).   
2.  Skarga powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Podróżnego i danej imprezy turystycznej, w której uczestniczył, przedmiot skargi, 
wskazanie niezgodności oraz określenie żądań, a ponadto powinna zostać złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. 
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie skargi przed jego upływem. W przypadku złożenia skargi po terminie, Biuro Podróży może uznać ją za 
bezskuteczną 
3. Odpowiedź na prawidłowo złożoną reklamację zostanie przekazana Uczestnikowi w postaci papierowej lub elektronicznej, stosownie do 
okoliczności oraz formy wniesienia skargi przez Podróżnego, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Biuro jest administratorem danych osobowych Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania 
umowy o świadczenie usług turystycznych. Uczestnicy mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, 
prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Biuro przetwarza dane 
osobowe w celu wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, świadczenia usług na podstawie umowy oraz zapewnienia niezbędnych 
rozliczeń w związku z zawartą umową. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy 
jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 
„RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Biura polegający na zapewnieniu 
niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, badania satysfakcji oraz marketingu bezpośredniego. Jeżeli Uczestnicy 
wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 
ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. W zakresie, 
w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Uczestników, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie 
to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Odbiorcami danych osobowych będą: 
linie lotnicze, autokarowe, promowe, hotele, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, operatorzy płatności, agenci współpracujący z Organizatorem na 
podstawie umów agencyjnych, kontrahenci zagraniczni, w celu realizacji zawartej umowy, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz 
podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu oraz organy państwowe, w tym organy podatkowe. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
wykonywania umowy, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość 
terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas 
prowadzenia przez Biuro działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych            
w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. 
U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 2361). Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo 
sąd. 
 
Niniejsze Warunki Uczestnictwa obowiązują od dnia 01.01.2020 r. 


