
OGÓLNE  WARUNKI  UCZESTNICTWA  W   IMPREZACH
TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ        BIURO  PODRÓŻY „JOLANTA”     

I.  INFORMACJE OGÓLNE
1 .    Organizatorem turystyki w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i
usługach  powiązanych  turystycznych  (Dz.U.2017  poz  .  2361  ,  tekst  jednolity)    jest  Biuro  Podróży
„ JOLANTA” z siedzibą Myczkowce 7a          38-623 Lesko zwane dalej „Organizatorem”.
 Wpis   do Rejestru  Organizatorów Turystyki  i  Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Podkarpackiego pod Nr 158 /10 .
Prawa i obowiązki Uczestników oraz  Biuro Podróży  „ JOLANTA” określają wydane w oparciu o art.385(1)KC
oraz  Ustawę  o  usługach  turystycznych z  dnia  29.08.1997 r.  „  Ogólne  warunki  uczestnictwa w imprezach
turystycznych  organizowanych  przez  Biuro  Podroży   „  JOLANTA”  zwane  dalej  Ogólnymi  Warunkami
Uczestnictwa.
2.  Biuro Podroży „ JOLANTA” oświadcza że jest  objęte Ubezpieczeniem  na rzecz klientów w związku z
działalnością  wykonywaną  przez  organizatorów  turystyki  lub  przedsiębiorców  ułatwiających  nabywanie
powiązanych usług turystycznych , posiada gwarancję ubezpieczeniową udzieloną przez  AXA Ubezpieczenia
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. numerze 05.474.231 ważnej od 05.05.2019r. do 04.05.2020 r.
Organizator  oświadcza  nadto  ,  że  dokonuje  terminowych  wpłat  składki   w  należnej  wysokości do
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
II.     ZAWARCIE UMOWY
1. Przed zawarciem Umowy o udział w imprezie turystycznej  Uczestnik powinien  zapoznać się z niniejszymi
Ogólnymi   Warunkami  Uczestnictwa  w  Imprezach  Turystycznych  wraz  z  ramowym  programem imprezy
turystycznej które stanowią integralną część Umowy o udział w imprezie turystycznej . Podpisanie Umowy
stanowi  wyrażenie  zgody  na  postanowienia  niniejszych  warunków  uczestnictwa  oraz   zakres  świadczeń
określonych w ofercie: termin i trasę imprezy , program zwiedzania, cenę imprezy oraz świadczenia ujęte w
cenie.
 2.Zawarcie  umowy  następuje  każdorazowo  poprzez  podpisanie  przez  zamawiającego  Umowy  zgłoszenia
uczestnictwa w imieniu własnym i pozostałych uczestników.
3. Zgłoszenie  udziału w imprezie dokonane przez  osobę  niepełnoletnią  winno być  potwierdzone przez  jej
prawnego opiekuna.
 W przypadku grup  całość odpowiedzialności  za dopełnienie wszystkich formalności związanych z imprezą
turystyczną ponosi Zamawiający imprezę oraz  dokonuje  określone  wpłaty zawarte w Umowie .
 Imienna lista uczestników powinna być dostarczona nie później niż 7 dni roboczych przed terminem imprezy.
4.  Biuro  Podroży  „JOLANTA”  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  imprezy nie  później  niż  7  dni  przed  jej
rozpoczęciem z powodu braku wymaganego 
minimum uczestników85% pojemności autokaru , a w każdym czasie z przyczyn od Organizatora niezależnych z
działania  siły  wyższej  ,  klęsk  żywiołowych  ,  anomalii  atmosferycznych  .W przypadku  odwołania  imprezy
turystycznej uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie. .
III.  WARUNKI  PŁATNOŚCI
1 Ceny świadczeń są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług .
2. Przy zawarciu Umowy klient zobowiązany jest do wpłaty  30% ustalonej ceny imprezy w ciągu 30 dni od
podpisania umowy , chyba że strony ustaliły inaczej
3. Cała należność za imprezę określona umową winna być wpłacona przez klienta nie później niż 30 dni przed
dniem rozpoczęcia imprezy.
4.Jeżeli Uczestnik zapisuje się na 30 dni   lub krócej przed imprezą wpłaca całą kwotę imprezy
5. Brak wpłaty za wycieczkę w wyznaczonym w/g Umowy terminie   jest równoznaczne z rezygnacją przez
klienta z udziału w imprezie turystycznej na warunkach rezygnacji z winy Uczestnika.
6.  Wzrost  kursów  walut,  kosztów  transportu,  paliw,  ceł,  podatku  lub  opłat  za  usługi  lotniskowe  może
spowodować wzrost ceny, o czym klient zostanie niezwłocznie powiadomiony. W okresie 21 dni przed datą
wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona. Uczestnik  powinien poinformować Biuro o
akceptacji nowych warunków umowy lub rezygnacji   w ciągu trzech dni od otrzymania zawiadomienia.
IV.  REZYGNACJA Z IMPREZY 



1.  Rezygnacja  z  imprezy  może  nastąpić  jedynie  w  formie  pisemnej.  Za  datę  rezygnacji   uznaje  się  datę
otrzymania rezygnacji przez Biuro Podroży „ JOLANTA” pisemnego oświadczenia  o rezygnacji.
2. W przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie biura tj.  zmiana istotnych warunków umowy lub
odwołanie wycieczki uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty lub przyjęcie nowych warunków Umów  w
terminie do 3 dni.
 3. W przypadku odstąpienia Uczestnik od umowy z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Organizatora ,
niedotrzymanie terminów płatności, niedostarczenia dokumentów,  nie przybycia na miejsce zbiórki , i innych
przypadków  losowych  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  zwrotu    udokumentowanych  kosztów   faktycznie
poniesionych przez Biuro Podróży „ JOLANTA”  z tytułu realizacji umowy.
 4. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące
mu  z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje
wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków , jest skuteczne
wobec Biura Podróży” JOLANTA” , jeżeli klient  zawiadomi Biuro Podroży „ JOLANTA” o tym najpóźniej w
terminie  7  dni  przed  rozpoczęciem imprezy turystycznej,   przy czym za  nieziszczoną  część  ceny imprezy
turystycznej oraz koszty poniesione przez Biuro Podróży „ JOLANTA” w wyniku zmiany uczestnika imprezy
turystycznej klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
 V.  UBEZPIECZENIE  KLIENTA
1.W ramach zorganizowanej imprezy  zagranicznej   BIURO  PODRÓŻY „ JOLANTA” gwarantuje klientom
ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą i  następstw nieszczęśliwych wypadków  w  AXA  Ubezpieczenia
Towarzystwo Ubezpieczeń  i Reasekuracji S.A   00-867 Warszawa  ul. Chłodna 51 
Każdy Uczestnik imprezy  turystycznej zagranicznej objęty jest  ochroną ubezpieczeniową .Imprezy zagraniczne
jednodniowe  i  imprezy zagraniczne wielodniowe  NNW w zakresie i odpowiednio do wysokości :
         a) KL wraz z Assistance                                         10.000 EUR 
         b)  NNW ( następstwa nieszczęśliwych wypadków) 2.000 EUR 
         c)  BP ( bagaż podróżny)                                             200 EUR 
         d) KR ( koszty ratownictwa)                                    5.000 EUR
2.  W przypadku   zorganizowanych  wyjazdów  krajowych  grupy  ubezpieczane  są   w  AXA Ubezpieczenia
Towarzystwo Ubezpieczeń  i  Reasekuracji S.A
  00-867 Warszawa  ul. Chłodna 51 .   Każdy Uczestnik imprezy turystycznej krajowej objęty jest ochroną
ubezpieczeniową. 
Imprezy krajowe jednodniowe i imprezy krajowe wielodniowe w zakresie i odpowiednio do wysokości :
        a) NWS( śmierć w następstwie NNW)          2.500 PLN 
        b)NWI ( inwalidztwo w następstwie NNW)  5.000 PLN 
        c) NWU( uszczerbek w następstwie NNW)   5.000 PLN 
3.  Uczestnik  ,   może wykupić  dodatkowe  ubezpieczenie  od  kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej  za
pośrednictwem Organizatora z towarzystwem ubezpieczeniowym ,dodatkowa opłata wynosi 3% ceny wycieczki.
Uczestnik zawierając umowę deklaruje , że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie .  Ubezpieczenie nie
obejmuje chorób przewlekłych
4.  Organizator odstąpi od ochrony ubezpieczeniowej, gdy zdarzenie będzie następstwem umyślnego działania
ubezpieczonego uczestnika, działania ubezpieczonego w stanie spożycia alkoholu, narkotyków i innych środków
odurzających, działań uczestnika bez wymaganych uprawnień, a także o ile zaistniała sytuacja jest wynikiem
chorób przewlekłych,  lub chronicznych zaburzeń psychicznych uczestnika .W  przypadku  imprez krajowych i
zagranicznych Uczestnik oświadcza za siebie i innych Uczestników  imprezy , w imieniu których dokonuje
zakupu i  płatności  za imprezę  turystyczną ,  że przed zawarciem umowy o udział  w imprezie turystycznej
zobowiązany jest  do zapoznania się  z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.axa.pl
5. Uczestnicy otrzymują awaryjny numer telefonu ,  dzięki któremu jest  możliwość kontaktu z organizatorem
turystyki.
 V. REALIZACJA UMOWY I REKLAMACJE
1.BIURO PODRÓŻY „ JOLANTA ”odpowiada za staranne przygotowanie imprezy. Jeśli  BIURO PODROŻY ”
JOLANTA” w czasie  trwania  danej  imprezy turystycznej  nie  wykonuje  przewidzianych  w umowie  usług  ,
stanowiących  istotną  część  programu tej  imprezy  ,  jest  obowiązane  ,  bez  obciążenia  klienta  dodatkowymi
kosztami , wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenie zastępcze.

http://www.axa.pl/


 2..BIURO  PODROŻY „JOLANTA” nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia imprez wynikające z
przyczyn  od   niego  niezależnych  (np.  warunki  atmosferyczne,  decyzje  państwowe,  działanie  siły  wyższej,
nieczynne muzea), a także z  przyczyn zawinionych  przez uczestników
3. BIURO  PODRÓŻY „JOLANTA” zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania objętego programem
imprezy.
4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych oraz zwyczajów obowiązujących
w danym kraju.
5  Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej z winy własnej lub osób, nad którymi sprawuje
opiekę.
6. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest:

a) fakt poinformowania pilota natychmiast po zaistnieniu przedmiotu reklamacji tak aby mógł być jak
najszybciej usunięty 

b) jeżeli przedmiot reklamacji nie zostanie usunięty, wymagane jest pisemne zgłoszenie uwag w czasie
trwania imprezy i pisemne potwierdzenie ich przez pilota lub złożenie pisemnego zgłoszenia w biurze
BIURO  PODRÓŻY „JOLANTA”
c) wszelkie reklamacje powinny być wniesione w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty zakończenia

imprezy.
d) BIURO  PODRÓŻY „JOLANTA” jest zobowiązane do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni i

udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej.
VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Ewentualne spory wynikające z realizacji  Umowy będą  w pierwszej  kolejności  rozstrzygane  na drodze
polubownej. W przypadku braku porozumienia, strony umawiają się ,że sądem właściwym  są sądy powszechne.
2.W  sprawach  nie  uregulowanych   niniejszymi  warunkami  uczestnictwa  zastosowanie  mają  odpowiednio
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy  o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z
dnia 24 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami .
VII.  KLAUZULA INFORMACYJNA
1.Zawierając  Umowę o udział  w imprezie  turystycznej  organizowanej  przez   Biuro  Podroży „  JOLANTA”
zamawiający zgodnie   z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o
ochronie  danych),zamawiający  wyraża  zgodę   na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez   Biuro  Podroży
„  JOLANTA”    jako  administratora   danych  osobowych  wyłącznie  w  celu  realizacji  usługi  i  w  zakresie
niezbędnym do jej wykonania .

Niniejsze Warunki Uczestnictwa obowiązują od dnia 05.05.2019 r.

DATA  I  CZYTELNY  PODPIS  KLIENTA                                                                                                                         PODPIS  ORGANIZATORA


