OGOLNE WARUNKIUCZESTNICTWA

Postanowienia ogolne.
1. Ustala sie ogolne warunld uczestnictwa we wszystkich imprezach
turystycznych organizowanych przez Organizatora Turystyki w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o uslugach
tuiystycznych: Dz.tj. z 2001 r. Nr 55, poz. 578, z pozn. zm,
2. Organizatorem Turystyki zwanym dale] ,,0rganizatorem"
jest Biuro Ustug Turystycznych BARBARA
ill. Konwiktorska 9/10
00-216 Warszawa
Zezwolenie Wojewody Mazowieckiego Nr K-168
3. Ogolne wamnki uczestnictwa okresiaja prawa i obowiazki uczestnikow imprez turystycznych zwanych w dalszej tresci ,,KHentami"
oraz Organizatora.
§2
Zawarcie umowy.
1. Zawarcie umowy z Klientem nastepuje w formie pisemnej po zapoznaniu sie z oferta Organizatora, warunkami umowy i uczestnictwa oraz wplaceniu zaliczki w wysokosci 30% ceny imprezy turystycznej. Niniejsze warunki uczestnictwa zostana^ doreczone klientowi przy zawarciu umowy.
2. Zawarcie umowy z osoba^ niepemoletni;} lub na jej rzecz wymaga
zgody jej przedstawicieli ustawowych badz opiekunow. Zgoda musi bye wyrazona w w formie pisemnej.
3. Organizator, proponujqc Klientowi imprcze turystyczna, przed zawarciem umowy udostepnia mu odpowiednie informacje pisemne,
a w szczegolnosci broszury, foldery, katalogi, ktore zawieraja;
a) cene imprezy lub uslugi turysrycznej aibo sposob jej ustalenia,
b) miejsce pobytu lub trase imprezy turystycznej,
c) rodzaj, klase, kategorie lub charakterystyke srodka transportu,
d) polozenie, rodzaj i kategorie obiektu zakwaterowania, wedtug
przepisow kraju pobytu,
e) ilosc i rodzaj posilkow,
f) program z\viedzania,
g) kwote lub procento\vy udzial zaliczki w cenie imprezy lub uslugi turystycznej oraz terrain zaplaty calej kwoty,
h) termin powiadomienia o ewentualnym odwotaniu imprezy z powodu niewystarczajacej liczby zgloszen, jezeli realizacja imprezy
lub ustugi turystycznej uzalezniona jest od liczby zgloszen,
i) podstawy prawnej zawarcia umowy i konsekwencje prawne wynikajace z jej realizacji,
j) ogolne informacje o obowia/ujacych przepisach paszportowych,
wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczacych udzialu w imprezie,
k) informacje o mozliwosci zawarcia umowy ubezpieczenia od
kosztow rezygnacji z udzialu w imprezie turystycznej oraz o zakresie ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych \vypadkow
i kosztow leczenia, (informacje o szczegolnych zagrozeniach zycia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o mozliwosci
ubezpieczenia z tym zwi^zanego). Dotyczy to takze zagrozen powstalych po zawarciu umowy.
4. Organizator we wtasciwym czasie, przed rozpoczeciem imprezy turystycznej. podaje Klientowi:
a) nazwisko lub nazwe lokalnego przedstawiciela Organizatora turystyki, do ktorego Klient moze zwracac sic w razie trudnosci,
a takze jego adres i numer telefonu,
b) planowany czas przejazdu, miejsca i czas tnvania postojow.
Powyzsze informacje podawane sa Klientowi na pismie. Ponadto Organizator podaje Klientowi miejsce, jakie bedzie zajmowal w srodku
transportu.
5. Obowiazek udzielenia informacji wskazanych w pkt. 4 nie zwalnia
Organizatora od obowiazku opieki nad Klientem w trakcie imprezy turystycznej.
§3
Warunki ptatnosci.
1. Ceny uslug i swiadczen dla klientow 53 cenami umownymi i obejmuja podatek od towarow i ustug.
2. Miejsccm spemienia swiadczenia pienieznego przez Klienta wynikajacego z zawartej umowy jest wskazany przez Organizatora rachunek bankowy lub kasa biura podrozy.
3. Gala naleznosc za impreze turystyczna ma zostac wplacona przez
Klienta w terminie 30 dni przed dniem rozpoczecia imprezy turystycznej, chyba ze strony w umowie zastrzcga inny termin platnosci.
§4
Przeniesienie przez Klienta przyslugujqcych mu uprawnien
na rzecz osoby trzeciej.
1. Klient moze bez zgody Organizatora przeniesc na osobe spetniaj^ca warunki udzialu w imprezie turystycznej wszystkie przyslugujqce mu prawa z tytulu umowy o swiadczeniu ustug turystycznych,
jezeli jednoczesnie osoba ta przejmie wszystkie wynikaj^ce z tej
umowy obowiazki.
2. Przeniesienie praw i przejecie obowia^zkow, o ktorych mowa w pkt
1 jest skuteczne wobec Organizatora, jezeli Klient zawiadomi go
o tym na co najmniej 7 -dm przed terminem rozpoczecia imprezy
turystycznej okreslonym w umowie.
3. Za nieuiszczona czesc ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesionc przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba przejmujaca jego uprawnienia odpowiadajq solidarnie.

§5
Zmiana swiadczen, swiadczenia zastepcze.
1. W przypadku wystapienia nicprzewidzianych okolicznosci, niezaleznych od Organizatora, przed rozpoczeciem imprezy turystycznej,
w wyniku ktorych Organizator jest zmuszony zmienic istotne warunki umowy z Klientem - Organizator niezwlocznie powiadomi o tym
Klienta na pismie lub w inny skuteczny sposob. W taldej sytuacji
Klient powinien niezwlocznie poinformowac Organizatora czy:
a) przyjmuje proponowan^ zmiane umowy,
b) odstepuje od umowy z narychmiastowym z\vrotem wszystkich
wniesionych swiadczen i bez obowiazku zaptaty kary umownej
czy tez innych oplat.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy
turystycznej przed jej rozpoczeciem, a w uzasadnionych przypadkach w trakcie jej tnvania. Zmiany te nie moga^ spowodowac istotnych postanowien umowy, o ktorych jest mowa w pkt. 1, a standard
i zakres swiadczen zostanie zachowany.
3. Jezeli Organizator odwoluje impreze turystyczna, Klient uczestniczyc moze w imprezie zastepczej o tym samym lub wyzszym standardzie, chyba, ze zgodzi sie na udzial w imprezie o nizszym standardzie
za zwrotem rozm'cy w cenie. W innym przypadku ma prawo otrzymac natychmiastowy z\vrot wszystkich poniesionych kosztow.
4. W przypadkach okresionych w pkt. 3 Klient moze dochodzic odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba ze odwotanie imprezy turystycznej nastapilo z powodu zgloszenia sie mniejszej liczby
uczestnikow ntz liczba minimalna okreslona w umowie a Organizator powiadomil o tym Klienta na pismie na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia imprezy turystycznej, lub sity wyzszej.
5. Organizator, jezeli w czasie trwania imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie ustug, stanowiacych istotnq czesc
programu tej imprezy, jest zobowiazany, bez obciazenia Klienta
dodatkowymi kosztami, wykonac odpowiednie swiadczenie zastepcze. Jezeli jakosc swiadczenia zastepczego jest nizsza od jakosci
uslugi okreslonej w programie imprezy turystycznej, Klient moze
zijdac odpowiedniego obnizenia ceny imprezy.
6 Jezeli wykonanie swiadczen zastgpczych, o ktorych mowa w pkt. 5,
jest niemozliwe albo Klient z uzasadnionych powodow nie \vyrazil
zgody i odstapit od uraowy. Organizator jest zobowiazany, bez obci^zania Klienta dodatkoivjTni kosztami z tego tytutu, zapewnic mu powrot do miejsca rozpoczecia imprezy turystycznej lub innego uzgodmonego miejsca w warunkach nie gorszych niz okreslone w umo\vie.
7. W razie niemoznosci wykonania swiadczenia zastepczego, o ktorym mowa w pkt. 6, Klient moze zadac naprawienia szkody wyniktej z niewykonania umowy, chyba ze niemoznosc \vykonania
swiadczenia zastepczego jest spowodowane wyl^cznie: dziataniami
lub zaniechaniami osob trzecich, nieuczestnicz^cych w \vykonaniu
swiadczenia zastepczego, jezeli tych dzialan nie mozna byto przcwidziec ani uniknac, albo, sil^ x
§6
Zmiana cen.
1. Cena ustalona w umowie moze ulec zmianie pod warunkiem, ze
Organizator udokumentuje wptyw na pod\vyzszenie ceny jedna
z nastepuj^cych okolicznosci:
a) wzrostu kosztow transportu,
b) wzrostu optat urzedowych, podatkow lub optat naleznych za takie uslugi, jak lotniskowe, zaladunkowe lub przeladunkowe
w portach morskich lotniczych,
c) wzrostu kursu walut.
2. 0 wzroscie ceny imprezy turystycznej Klient zostanie poinformowany w formie pisemnej przez Organizatora na co najmniej 21 dni
przed data rozpoczecia imprezy turystycznej
3. Na Kliencie spoczywa obowiazek poinformowania Organizatora
na pismie o zaakceptowaniu badz nie wyrazeniu zgody na nowe
warunki umowy.
§7
Prawa Klienta.
1. Klient ma prawo do swiadczen okreslonych w umowie i ofercie.
Niewykorzystanie w trakcie trwania imprezy turystycznej wszystkich swiadczen z przyczyn lezacych po stronic Klienta nie uprawniajij go do zwrotu zaplaconej naleznosci.
2. Klient w trakcie tnvania imprezy turystycznej uprawniony jest do
korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora, a na Organizatorze spoczywa ten obowiijzek.
3. Klient zostanie rowniez objety opieka we wszystkich przypadkach
naglych zdarzen niezawinionych przez Organizatora (np. zwi^zanych z awaria autobusu, przedtuzeniem odpraw celnych, postojami
na granicach, opoznieniem w przelotach, trudnymi warunkami atmosferycznymi).
§8
Obowiqzki Klienta.
1. Klient uczestniczacy w imprezie turystycznej zobowiazany jest podporzadkowac sie wszelkim wskazowkom i zaleceniom porzadko\vyrn przedstawicieli Organizatora umozfiwiajqcym realizacj^ programu imprezy, do przestrzegania miejsca i godzin zbiorek okreslonych przez Organizatora
2. Klient uczestniczacy w imprezie turystycznej zobowiazany jest do
posiadania waznych dokumentow podrozy (paszportu lub dowodu,
wizy i innych wymaganych, o ktorych obowiazku posiadania zostal
poinformowany) oraz do przestrzegania przepisow celnych i dewizowych, norm prawa obowiqzujqcych w Rzeczpospolitej Polskiej,
krajach tranzytowych i docelowych.
3. Klient uczestniczacy w imprezie turystycznej zobowiazany jest do
przestrzegania przepisow porzadkowych dotyczacych bezpieczenstwa (np. pozarowych, policyjnych, itp.).

4. W razie razacego, uporczywego naruszania przez Klienta warunkow umoivy, warunkow uczestnichva zagrazajqcycb zdrowiu, zyciu
i interesom innych Klientow oraz realizacji programu imprezy turystycznej, Organizator moze rozwiazac z Klientem umowt; w trybie natychmiastowym. W takim przypadku wszelkie koszty zwi^zane z dalszym pobytem i powrotem do kraju obciazaja Klienta.
§9
Ubezpieczenia.
1. Organizator zawarl umowe ubezpieczenia na rzecz Klientow z AXA
Towarzystwo Ubezpieczen i Reasckuracji Warszawa ul. Jasna 14/16a.
2. Wszyscy uczestnicy imprezy turysrycznej Sij ubezpieczeni
t "•"
od nastepst\ nicszczeslKvych wypadkow, kosztow leczenia
i utraty bagazu.
3. Od kosztow rezygnacji z imprezy turystycznej Klient winien ubezpieczyc sie indy\vidualnie, pod rygorem poniesiem'a pelnej oplaty
za impreze, z zastrzezeniem warunkow okreslonych w § 12.
4. Z dokladnymi warunkami ubezpieczenia dokonanego przez Organizatora kazdy Klient winien zapoznac sie przed rozpoczeciem imprezy w biurze Organizatora.
§10
Reklamacje.
1. W przypadku niewykonania badz nienalezytego wykonania umowy
o swiadczenie ustug turystycznych przez Organizatora lub osobe
z nim wsp6rpracujac$ Klientowi przystuguje prawo do reklamacji.
2. Jezeli w trakcie tnvania imprezy turystycznej Klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwtocznie zawiadomic o tym
\vykonawce usiugi oraz Organizatora lub jego Przedstawiciela
w sposob odpowiedni dla rodzaju ustugi.
3. Reklamacje w formic pisemnej Klient winien ztozyc najpienv
u przedstawiciela Organizatora a nastepnie - z chwil^ braku jej pozytywnego zatahvienia na miejscu -rowniez w formie pisemnej skierowac do Organizatora, w ciagu 14 dni od dnia zakonczenia imprezy turystycznej, pod rygorem utraty prawa do rozpatrzenia reklamacji.
4. Organizator jest zobowiazany do rozpatrzenia reklamacji w terminie
30 dni od dnia doreczenia. Termin moze zostac przedluzony w sytuacji koniecznosci uzyskania informacji od wspolorganizatorow lub
podwykonawcow. Klient zostanie powiadomiony o tym na pismie.
5. Reklamacja Klienta skierowana do Organizatora winna zawierac
oswiadczenie jego Przedstawiciela lub innego podwykonawcy o wyst!(pieniu okolicznosci swiadcz^cych o niewykonaniu lub nienalezylym wykonaniu umowy oraz ptopozycje zaspokojenia jego roszczen.
6. Pilot nie jest uprawniony do uznania roszczen Klienta.
§11
Odpowiedzialnosc Organizatora.
1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienalezyte \vj'konanie umowy o swiadczenie ustug turystycznych, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest spowodowane wytacznie:
a) dziataniem lub zaniechaniem Klienta,
b) dziataniem lub zaniechaniem osob trzecich, nieuczestniczacych
w wykonywaniu uslug przewidzianych w umowie, jezeli tych
dziatan lub zaniechan nie mozna byio przewidziec ani uniknac,
c) silawyzsza.
2. Organizator ponosi Odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ustug w czasie imprezy turystycznej do wysokosci
rzcczywistej szkody poniesionej przez Klienta, jednak nie wyzszej,
jak do wysokosci ceny imprezy turystycznej. Ograniczenie odpowiedzialnosci Organizatora nie dotyczy szkod na osobie.
§12
Rezygnacja z imprezy (odstapienie od umowy).
1. Rezygnacja (odstapienie od umowy) lub zmiana terminu imprezy
turystycznej przez Klienta, z wylaczeniem sytuacji, o ktorych mowa
w § 4 i § 5, wymaga pisemnego oswiadczenia
2. W sytuacjach, o ktorych mowa w pkt. 1. Organizator, z uwagi.
ponicsionc koszty, zastrzega ^obie prawo dochodzenia od Klienta
odstepnego przewidzianego w art. 396 kodeksu cywilnego na zasadach okreslonych w n.w. pkt. 3.
3. Organizator, w sytuacji rezygnacji z udzialu w imprezie (odstapienia
od umowy) przez Klienta, zastrzega sobie prawo do pobrania od
Klienta odstepnego z tytutu poniesionych kosztow, w wysokosci do:
a) 10% ceny imprezy, jezeli rezygnacja nastapita po podpisaniu
umowy a 31 dniem rozpoczecia imprezy,
b) 30% ceny imprezy, jezeli rezygnacja nastapila w terminie 30-21
dni przed data rozpoczecia imprezy,
c) 50% ceny imprezy, jezeli rezygnacja nastapita w terminie 20-8
dni przed data^ rozpoczecia imprezy,
d) 80% ceny imprezy, jezeli rezygnacja nastapita w terminie 7-2 dni
przed data^ rozpoczecie imprezy,
e) 90% ceny imprezy, jezeli rezygnacja nastapila w dniu rozpoczecia imprezy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od klienta odszkodowania z tytutu utraconych zyskow.
5. W przypadku rezygnacji przez Organizatora z realizacji imprezy (odstapienia od umowy). Klientowi przysiuguje prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku powstania szkody, obejmujacej zwrot poniesionych przez Klienta uzasadnionych i udowodnionych kosztow.
§13
Postanowienia koncowe.
1. W zakresie nieuregulowanym w umowie i ogolnych warunkach uczestnictwa maja zastosowanie przepisy ustawy o uslugach tuiystycznych,
kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczace ochrony konsumenta.
2. Ustala sie do rozstrzygania ewentualnych sporow sad wtasciwy dla
siedziby Organizatora.

