
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH 
PRZEZ  ODDZIAŁ  PTTK  W KROSNIE  

I. ZASADY OGÓLNE
  PTTK Oddział w Krośnie    zwane dalej „Biurem” jako Organizator Turystyki, stawia sobie za cel zapewnienie Uczestnikom optymalnych warunków 
wypoczynku. Prawa i obowiązki Uczestników określają wydane w oparciu o art. 385 (1) K.C. oraz Ustawę z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 
„Warunki uczestnictwa”.
II. ZAWARCIE UMOWY
2.1.  Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą, przez podpisanie zgłoszenia uczestnictwa (obejmującego „Warunki”) oraz 
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w imprezie przez Biuro (lub osoby działające w imieniu Biura).
2.2. Zawarcie umowy na rzecz osoby niepełnoletniej wymaga zgody rodziców lub innych opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni winni okazać dokument 
potwierdzający ich uprawienia do pełnienia roli opiekuna.
2.3. Strony mogą ustalić w umowie pisemnej swoje prawa i obowiązki odmienne niż przewidują to niniejsze ogólne warunki uczestnictwa z tym zastrzeżeniem, iż
w sprawach nie unormowanych kolejno zastosowanie będą miały istniejące „Warunki” i przepisy kodeksu cywilnego.
2.4. Biuro przed zawarciem umowy zobowiązuje się do udzielenia Uczestnikowi informacji o przepisach paszportowych i wizowych oraz   o przeciwwskazaniach 
zdrowotnych do udziału w imprezie, a także  o szczególnych zagrożeniach życia 
i zdrowia na odwiedzanych obszarach.
III. WARUNKI PŁATNOŚCI
3.1. Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.
3.2. Uczestnik zobowiązuje się do wpłaty w momencie zawarcia umowy co najmniej 10% ceny imprezy.
3.3. Cała należność za imprezę określona umową winna być wpłacona przez Uczestnika w terminie do 7  dni przed dniem rozpoczęcia imprezy.
3.4. Cena imprezy może wzrosnąć, jeżeli organizator udokumentuje wpływ podwyższenia ceny wzrostem kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, 
podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych oraz wzrostem kursów walut. 
Biuro ma obowiązek powiadomić o zmianach Klienta nie potniej 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Wzrost ceny upoważnia Klienta do odstąpienia od umowy i
uzyskania zwrotu całości kwoty zapłaconej w biurze.
W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena nie może być podwyższona.

IV. PRAWA UCZESTNIKA
4.1 Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych ofertą (katalogiem) stanowiącym integralną część zawartej z uczestnikiem umowy.
4.2 Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki pilotów i rezydentów Biura (zwanych dalej pracownikami 
Biura).
4.3 Uczestnicy uprawnieni są do zgłaszania pracownikom Biura wszelkich uwag i sugestii dotyczących realizacji imprezy.
4.4  Uczestnik objęty zostanie szczególną opieką we wszystkich przypadkach zda-rzeń nagłych i niezawinionych przez Biuro (np. związanych z awarią autobusu, 
przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach).
4.5 Uczestnik ma prawo do dodatkowego ubezpieczenia kosztów leczenia, nieszczęśliwych wypadków pod warunkiem wniesienia dodatkowej odpłatności na 
rzecz Ubezpieczyciela, z którym biuro zawarło umowę.

V.OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
V.1 Od chwili rozpoczęcia imprezy Uczestnik obowiązany jest stosować się do wskazówek pracowników Biura dotyczących realizacji programu imprezy.
V.2 Uczestnik zobowiązuje się w trakcie imprezy podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym pracownika Biura umożliwiającym 
realizację oferty.
V.3 Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszportu) oraz gdy wymagają tego przepisy wiz turystycznych.
V.4 Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów paszportowych, celnych i dewizowych obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych 
i docelowych.
5..5   Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów pożarowych w miejscu zakwaterowania.

VI. UBEZPIECZENIA
6.1   W ramach ceny imprezy Biuro zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą   następstw nieszczęśliwych wypadków.

      6.2 Biuro posiada  Gwarancję Ubezpieczeniową na rzecz  Klientów  nr 04.510.039. udzieloną przez  AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

S.A. w Krakowie

6.3   Na żądanie Klienta, Biuro  winno podać wysokość kwot gwarancyjnych ubezpieczenia KL i NW u danego Ubezpieczyciela oraz pozostałe, przysługujące 
ubezpieczonemu świadczenia w razie zaistnienia zdarzenia objętego danym ryzykiem. Biuro winno udostępnić  Klientowi  wgląd do ogólnych warunków  danego 
ubezpieczenia.
6.4  W cenie imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
z imprezy lub przerwania uczestnictwa w imprezie. Biuro zaleca zawarcie tego ubezpieczenia  w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.
VII. REKLAMACJE
7.1 Uczestnikom przysługuje prawo do reklamacji. Reklamację pisemną należy złożyć pilotowi podczas trwania imprezy lub  w terminie 30 dni od daty 
zakończenia imprezy, a Organizator ma obowiązek  udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji.
VIII.  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
VIII.1 Biuro odpowiada do wysokości wyrządzonej szkody pod warunkiem jej należytego wykazania.
VIII.2 W przypadku braku wymaganego minimum  na daną imprezę, biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy  i powiadomienia klienta najpóźniej na 
7 dni przed datą jej rozpoczęcia bez ponoszenia odpowiedzialności za odwołanie imprezy.
IX. REZYGNACJA Z IMPREZY
IX.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 odstępuje 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 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, biuro nie będzie żądało żadnych kwot z 
tytułu odstąpienia od umowy.
IX.2 W przypadku rezygnacji uczestnika z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić organizatorowi udokumentowane koszty 
związane z realizacją imprezy. Koszty te zostaną wyliczone indywidualnie dla każdego klienta. Organizator informuje, że koszty te mogą kształtować się w 
następującej wysokości:
- Rezygnacja w czasie dłuższym niż 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 50 zł
- Rezygnacja od 39 – 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 10% wartości imprezy
- Rezygnacja od 29-15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 30% wartości imprezy,
- Rezygnacja od 14 - 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 50 % wartości imprezy,
- Rezygnacja od 7 – 1 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy do 70 % wartości imprezy,
- Rezygnacja w dniu wyjazdu lub trakcie trwania imprezy – proporcjonalnie do poniesionych kosztów nie więcej niż 90 % wartości imprezy.
9.3    Biuro ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 30 dni od daty rezygnacji uczestnika lub daty uznania reklamacji. 
X. OPIEKA PILOTA
Pilot nie pełni funkcji przewodnika, natomiast jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg i realizację programu imprezy. 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
XI.1 W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa, zastosowanie mają odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy o usługach 
turystycznych z dnia 29.08.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami
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