
Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Turystyczne 

Wrocławianka  zarejestrowane jako firma: AXA-WROC Handel i Turystyka Zbigniew Filipowicz ul. 

Pleszewska 16/14 51-126 Wrocław  

Nr zezwolenia 638 wydany przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.  

 

Zawarcie umowy. 
1. Zawarcie umowy pomiędzy uczestnikiem, a Biurem Turystycznym Wrocławianka, 

następuje po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą, niniejszymi Warunkami Uczestnictwa, 

Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz "Informacjami Dodatkowymi " dotyczącymi 

określonej oferty turystycznej. 

2.  Przed zawarciem umowy Biuro zobowiązuje sie do przedstawienia Uczestnikom  

informacji  o przepisach paszportowych, wizowych, sanitarnych oraz przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w imprezie, a także o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowa 

na odwiedzanych obszarach oraz: 

 cenę imprezy,  

 miejsce pobytu lub trasę oraz czas przejazdów i ilość postoi, 

 rodzaj i klasę środka transportu,  

 położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju 

pobytu, 

 ilość i rodzaj posiłków,  

 program zwiedzania atrakcji turystycznych, 

  kwotę lub % udziału zaliczki w cenie imprezy turystycznej oraz termin zapłaty 

pozostałej kwoty,  

 termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy,  

3. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie w Siedzibie Biura organizatora lub za 

pośrednictwem  e-mel. lub przez sieć upoważnionych  Agentów, wypełnionej i 

podpisanej  przez Uczestnika  Umowy o udziale w imprezie turystycznej, zwanej dalej 

Umową oraz dokonanie wpłaty -zaliczki i wpłaty końcowej za imprezę turystyczną 

określonej terminem  na Umowie. 

4. Umowę może podpisać wyłącznie osoba  prawna lub fizyczna, która posiada zdolność do 

takich czynności prawnych.Za osobę niepełnoletnia Umowę podpisują rodzice lub jej 

prawny opiekun. 

Zamówienie zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione, które zawierają Umowę na 

rzecz zgłoszonych osób i są odpowiedzialne za informowanie pozostałych osób o  

szczegółach dotyczących oferty. 

Prawo do dokonywania zmian w umowie lub zgłoszenia rezygnacji z imprezy 

przysługuje wyłącznie Uczestnikowi zgłaszającemu rezerwację zbiorową. 

5. Jeżeli Uczestnik dopuścił sie zwłoki w zapłacie należności w określonym w umowie 

terminie lub nie dostarczył wymaganych dokumentów w podanym terminie, a 

Organizator udzielił Uczestnikowi będącemu w zwłoce dodatkowego terminu na 

wykonanie zobowiązania z zagrożeniem, iz w razie jego bezskutecznego upływu będzie 

uprawniony do odstąpienia od umowy, wówczas Organizator jest uprawniony do 

odstąpienia od umowy. W takim wypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej 

kwoty (o ile została wpłacona),zaś Organizatorowi przysługuje prawo zadania zapłaty 

kwot stanowiących równowartość faktycznie poniesionych kosztów w związku 

dokonanymi juz czynnościami zmierzającymi do organizacji imprezy turystycznej. 

W przypadku zmiany nazwiska, adresu zamieszkania, wymiany paszportu itp. Uczestnik 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Biuro sprzedające imprezę, które nie 

ponosi odpowiedzialności za konsekwencje z tym związane. 



6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie terminowe wystawienie lub odmowę 

wydania paszportu lub wizy oraz odmowę prawa wjazdu do danego kraju wynikająca z 

działań i decyzji uprawnionych organów i służb. 

7. Ogólne warunki uczestnictwa określają prawa i obowiązki Uczestników imprez 

turystycznych zwanych w dalszej treści Klientami, oraz organizatora.  

8. Niniejsze warunki uczestnictwa zostaną doręczone klientowi wraz z umową.  

9. Obowiązek udzielenia klientowi w/w informacji nie zwalnia organizatora od obowiązku 

opieki nad klientem w trakcie imprezy turystycznej.  

Warunki płatności. 

1. Warunkiem wpisania na listę Uczestników  imprezy jest: 

* podpisanie umowy 

* wpłaty należności w terminie na 180-21 dni przed rozpoczęciem imprezy lub tak jak w 

umowie . 

* Zgłoszenia przyjęte w terminie krótszym niż 21 dni przed data rozpoczęcia imprezy  

wymagają wpłaty pełnej kwoty. 

2. Ceny usług i świadczeń dla klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od 

towarów i usług. 

3.Miejscem wpłat należności finansowych przez klienta wynikających z zawartej umowy jest 

wskazany przez organizatora rachunek bankowy, lub kasa biura Organizatora.  

4.Cała należność za imprezę turystyczną winna zostać wpłacona przez klienta w terminie 21 

dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej, chyba, że strony w umowie zastrzegą 

inny termin płatności.  

Zmiana warunków umowy. 

Przeniesienie przez klienta przysługujących mu uprawnień na osobę trzecią. 

1.Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w 

imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu prawa z tytułu umowy o świadczenie 

usług turystycznych, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej 

umowy obowiązki.  

2.Przeniesienie praw i przyjęcie obowiązków, o których mowa w pkt. 1 jest skuteczne wobec 

Organizatora, jeżeli klient zawiadomi go o tym na co najmniej 14 dni przed terminem 

rozpoczęcia imprezy turystycznej określonym w umowie. Jednak punkt ten nie dotyczy 

udziału w imprezie, gdzie transportem jest samolot. Terminy przeniesienia praw i przejęcia 

obowiązków zawarte są w warunkach Linii Lotniczych.  

3.Za nieuiszczona cześć ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez 

Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika, Uczestnik i osoba przyjmująca jego uprawnienia 

odpowiadają solidarnie. 

 Zmiana cen 

1.Cena ustalona w umowie może ulec zmianie pod warunkiem, że organizator udokumentuje 

wpływ na podwyższenie ceny spowodowany:  

 wzrostem kosztów transportu,  

 wzrostem opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za usługi lotniskowe, 

załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,  

 wzrostem kursu walut.  

2. O wzroście ceny imprezy turystycznej klient zostanie poinformowany w formie pisemnej 

przez organizatora na co najmniej 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. 

3. Organizator zobowiązany jest zawiadomić Uczestnika o tym fakcie na piśmie, wskazują 

na wystąpienie co najmniej jednej z w/w okoliczności i dokumentując jej wpływ na 

podwyższenie ceny. Uczestnik niezwłocznie /nie dłużej jednak niż w ciągu trzech dni 

roboczych /powinien poinformować Organizatora, czy przyjmuje proponowana zmianę 



umowy, czy tez odstępuje od niej. W przypadku odstąpienia od umowy, Uczestnikowi 

przysługuje zwrot poniesionych świadczeń, bez obowiązku zapłaty kary umownej. 

 

Prawa Uczestnika. 

10. Uczestnik  ma prawo do świadczeń określonych w umowie i ofercie stanowiącej 

integralną część umowy.  

11. Niewykorzystanie w trakcie trwania imprezy turystycznej przez Uczestnika  wszystkich 

świadczeń (z przyczyn leżących po stronie Uczestnika) nie uprawniają do zwrotu 

zapłaconej należności.  

12. Uczestnik  w trakcie trwania imprezy uprawniony jest do korzystania z fachowej pomocy 

i opieki organizatora.  

13. Uczestnik  zostanie również objęty opieką we wszystkich przypadkach nagłych zdarzeń 

niezawinionych przez organizatora np. awaria autokaru, przedłużenie odpraw celnych, 

postojami na granicach, opóźnieniem w przelotach, trudnymi warunkami 

atmosferycznymi. W takich przypadkach każdemu Uczestnikowi organizator zapewnia 

posiłek po upływie 8 godzin.  

Obowiązki Uczestnika  

14. Uczestnik  uczestniczący w imprezie turystycznej zobowiązany jest podporządkować się 

wszelkim zaleceniom i wskazówkom umożliwiając realizacje programu imprezy 

turystycznej, oraz do przestrzegania godzin i miejsca zbiórek określonych przez 

organizatora.  

15. Uczestnik  uczestniczący w imprezie turystycznej zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa.  

16. W razie rażącego naruszenia przez klienta warunków umowy, warunków uczestnictwa 

zagrażającemu zdrowiu, życiu i interesom innych klientów oraz realizacji programu, 

organizator może rozwiązać z klientem umowę w trybie natychmiastowym. W takim 

przypadku wszelkie koszty związane z dalszym pobytem i powrotem obciążają klienta.  

4.    Biuro nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały wykorzystane  
z przyczyn leżących po stronie uczestnika (np  spóźnienie się na miejsce zbiórki, awaria   
własnego środka transportu, nieprzestrzeganie przepisów celno-dewizowych itp.). 
 

Ubezpieczenia  

17. Organizator zawarł umowę ubezpieczenia na rzecz klientów z AXA Towarzystwo 

Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  

18. Organizator wyda na żądanie klienta na piśmie potwierdzenie posiadania gwarancji 

ubezpieczeniowej, ze wskazaniem ubiegania się o wypłatę środków z tej gwarancji w 

przypadku reklamacji.  

19. W Umowie Generalnej zawartej przez Organizatora z AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i 

Reasekuracji S.A. jest klauzura o zwolnieniu lekarzy leczących Klienta w kraju i za  

granica  z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej wobec AXA oraz zezwoleniu na 

udostępnienie AXA dokumentacji z przebiegu leczenia. 

20. Obowiązkiem Uczestnika jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia z tytlu chorób 

przewlekłych, które nie obejmuje ubezpieczenie KL i NNW zawarte w cenie 

imprezy/dotyczy osób leczących sie na choroby przewlekle /dokładane informacje u 

Organizatora/. 

Rezygnacja z imprezy: 

1.Rezygnacja udziału Uczestnika w imprezie następuje w momencie złożenia rezygnacji 

w formie pisemnej. 

2.Organizator ma prawo obciążyć Uczestnika faktycznymi kosztami, jakie poniesie w 

związku z rezygnacja Uczestnika z imprezy. Oszacowanie faktycznie poniesionych 



kosztów może nastąpić najpóźniej w ciągu  3 /trzech/  dni od zakończenia imprezy 

turystycznej, z której Uczestnik rezygnuje. 

Takie samo uprawnienie zachowuje Organizator w sytuacji, gdy nie wykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy spowodowane jest wyłącznie działaniem  lub 

zaniechaniem Uczestnika. 

 

 

Reklamacje  

21. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez organizatora 

lub osobę z nim współpracująca, klientowi przysługuje prawo do reklamacji.  

22. Reklamacje w formie pisemnej klient powinien złożyć w ciągu 30 dni od dnia 

zakończenia imprezy, a organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji. 

2. Odpowiedzialność organizatora  

1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o 

świadczeniu usług turystycznych, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

usługi było spowodowane: 

 działaniem lub zaniechaniem klienta, 

 działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu 

usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można 

było przewidzieć ani uniknąć 

 siłą wyższą 

2. W przypadku odwołania imprezy organizator zobowiązuje się do natychmiastowego 

powiadomienia o tym fakcie klienta na piśmie i zaproponowania mu świadczenia 

zastępczego. W przypadku otrzymania takiego zawiadomienia klient zobowiązany jest w 

terminie do trzech dni powiadomić organizatora o przyjęciu świadczenia zastępczego lub 

o rezygnacji. Odwołanie imprezy z powodu nie zebrania minimalnej wymaganej liczby 

uczestników może nastąpić najpóźniej 20 dni przed dniem planowanego wyjazdu. W 

momencie rezygnacji klienta organizator zwraca wszystkie wniesione świadczenia, bez 

obowiązku poniesienia kary umownej, czy też innych kosztów i opłat.  

3. W przypadku określonym w pkt. 2 klient może dochodzić odszkodowania za 

niewykonanie umowy chyba, że odwołanie nastąpiło z powodu:  

 zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w 

umowie,  

 siły wyższej.  

4. Jeśli w czasie trwania imprezy turystycznej organizator nie wykonuje przewidzianych w 

programie usług, jest zobowiązany bez obciążenia klienta dodatkowymi kosztami z tego 

tytułu, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeśli jakość 

świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usług określonych w programie, klient 

może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy turystycznej.  

5. Postanowienia końcowe  
6. Sprawy nieuregulowane treścią niniejszych WARUNKÓW UCZESTNICTWA będą 

rozwiązywane polubownie, a w razie niedojścia do porozumienia właściwym organem 

rozstrzygającym będzie sąd. 

7. Biuro Turystyczne Wrocławianka jako organizator imprezy i  administrator danych 

osobowych, bedzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika tylko wtedy, gdy jest to 

konieczne do realizacji umowy zawartej z Uczestnikiem lub gdy jest to niezbędne do 

podjęcia działań przed zawarciem umowy. Po wykorzystaniu danych osobowych 

Organizator zobowiązuje sie do ich wykreślenia. 


