
Ogólne Warunki Uczestnictwa 

w imprezach turystycznych organizowanych przez Blue Style Sp. z o.o.  

 

1.       POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1.1.  Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach tury stycznych 

organizowany ch przez Blue Sty le Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy  

ulicy  Pruszkowskiej 29 lok. U1, powoły wane dalej jako „OWU”, posługującą 

się nazwą handlową „Sun & Fun Holiday s”, zwaną dalej „Biurem Podróży ”, 

podlegają bezwzględnie obowiązujący m przepisom prawa,  w 

szczególności przepisom kodeksu cy wilnego oraz ustawy  z dnia 24 

listopada 2017 r. o imprezach tury sty czny ch i powiązany ch usługach 

tury styczny ch (Dz. U. 2017 r. poz. 2361), zwanej dalej „Ustawą”. Biuro 

Podróży  posiada kapitał zakładowy  w wy sokości 1.950.000,00 zł, jest 

wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla m.st. Warszawy  w Warszawie XII 

Wy dział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000651310, NIP: 7010641075, REGON: 366054742 oraz do Centralnej 

Ewidencji Organizatorów Tury sty ki i Przedsiębiorców Ułatwiający ch 

Naby wanie Powiązany ch Usług Tury sty czny ch pod numerem 1839 (Numer 

ewidency jny : 10435). Centralna Ewidencja Organizatorów Tury sty ki i 

Przedsiębiorców Ułatwiający ch Naby wanie Powiązany ch Usług 

Tury sty czny ch jest dostępna pod adresem 

https://ewidencja.uf g.pl/webcenter/portal/ewidencja.  

1.2. Biuro Podróży  jest organizatorem imprez tury sty cznych, zwany ch dalej  

łącznie „Imprezami” lub każda z osobna „Imprezą”, zawarty ch w katalogu, 

na stronie internetowej Biura Podróży  lub w inny ch materiałach Biura 

Podróży , tj. organizatorem tury sty ki w rozumieniu Ustawy . Przez stronę 

internetową Biura Podróży  należy  rozumieć stronę www.sunf un.pl.  

1.3.  OWU znajdują zastosowanie do Imprez zamieszczony ch w katalogu, na 

stronie internetowej Biura Podróży  lub w inny ch materiałach Biura Podróży .  

W celu uniknięcia wątpliwości Biuro Podróży  inf ormuje, że OWU znajdują 

również zastosowanie do Imprez oznaczony ch w materiałach Biura 

Podróży  jako „Egzoty czna desty nacja” lub „Egzoty ka”, przez co należy  

rozumieć Imprezy  organizowane poza krajami Unii Europejskiej, inny mi 

krajami europejskimi, krajami by łego ZSRR, Egiptem, Tunezją, Maroko 

oraz Turcją.  

1.4.  OWU oraz inne materiały  wy mienione w pkt 3.3 stanowią integralną część 

umowy  o udział w Imprezie, zwanej dalej „Umową”, zawieranej pomiędzy  

Biurem Podróży  a Podróżny m. Biuro Podróży  umożliwia Podróżnem u 

przed zawarciem Umowy  zapoznanie się z wy żej wy mienionymi 

materiałami poprzez udostępnienie ich w stacjonarny ch punktach 

sprzedaży  prowadzony ch przez Biuro Podróży  lub jego agentów  

tury styczny ch, a także na stronie internetowej Biura Podróży .   

1.5.  OWU, w zakresie w nim uregulowany m, określa prawa i obowiązki 

Podróżnego oraz Biura Podróży  związane z of erowaniem, sprzedażą i 

realizacją Imprez. 

1.6.  Wszy stkie pojęcia wy stępujące w OWU, które jednocześnie zostały  

zdef iniowane w Ustawie (m.in. Podróżny , Impreza, agent tury styczny), o ile 

w OWU wy raźnie nie zastrzeżono inaczej, są uży wane w OWU w 

znaczeniu nadany m im w art. 4 Ustawy .  

1.7. OWU nie mają zastosowania do Imprez trwający ch krócej niż 24 godziny , 

chy ba że obejmują nocleg, ani do ewentualnej sprzedaży  pojedy nczych 

usług. W takim przy padku Podróżny m nie przy sługują prawa i obowiązk i  

wy nikające z Ustawy , jak również nie są oni objęci ochroną wy nikającą z 

Ustawy . OWU nie mają także zastosowania do powiązany ch usług 

tury styczny ch. 

 

2. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BIURA PODRÓŻY 

2.1. Biuro Podróży  lub agent tury sty czny, w przy padku gdy  Impreza jest 

sprzedawana za jego pośrednictwem, przed zawarciem Umowy  udziela  

Podróżnemu standardowy ch inf ormacji za pośrednictwem odpowiedniego 

standardowego f ormularza inf ormacy jnego, o który m mowa w art. 39 

Ustawy . 

2.2. Biuro Podróży  lub agent tury sty czny, w przy padku gdy  Impreza jest 

sprzedawana za jego pośrednictwem, udziela Podróżnemu, zanim  

Podróżny  ten zwiąże się jakąkolwiek Umową lub odpowiadającą jej of ertą, 

następujący ch inf ormacji: 

1) doty czący ch główny ch właściwości usług tury stycznych:  

a) miejsce poby tu, trasę i czas trwania Imprezy , w ty m co najmniej 

przy bliżoną datę początkową i końcową oraz liczbę noclegów 

zapewniany ch w trakcie Imprezy , 

b) rodzaj, klasę, kategorię lub charakter środka transportu, a także 

inf ormacje doty czące przejazdów, w szczególności czas i miejsce 

wy jazdów oraz postojów, a jeżeli dokładny  czas nie został jeszcze 

określony  - o przy bliżony m czasie wy jazdu i powrotu,  

c) położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według 

przepisów kraju poby tu, 

d) liczbę i rodzaj posiłków, 

e) szczegółowy  program zwiedzania, wy cieczki lub inne usługi 

uwzględnione w cenie Imprezy , 

f ) czy  jakiekolwiek usługi tury styczne będą świadczone w grupie, 

oraz - jeśli to możliwe - o przy bliżonej liczebności grupy , 

g) inf ormację o wy maganiach języ kowy ch, w przy padku gdy  

skorzy stanie przez Podróżnego z niektóry ch usług tury stycznych 

będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej,  

h) inf ormację o dostępności usług tury stycznych dla osób o 

ograniczonej sprawności ruchowej, a także, na wniosek 

Podróżnego, dokładne inf ormacje na temat możliwości ich 

dostosowania do jego potrzeb, 

2) kwotę lub procentowy  udział przedpłaty  w cenie Imprezy  i termin jej 

wniesienia oraz termin zapłaty  całej ceny , a także sposób dokonania 

zapłaty , 

3) cenę Imprezy  łącznie z podatkami oraz w razie potrzeby  z wszelkimi 

dodatkowy mi opłatami i inny mi kosztami lub - jeśli nie można zasadnie 

oczekiwać, aby  koszty  te zostały  obliczone przed zawarciem Umowy  - 

inf ormację o rodzaju dodatkowy ch kosztów, który mi Podróżny  może 

zostać obciążony , 

4) minimalną liczbę osób wy magany ch, aby  Impreza się odby ła, 

5) termin powiadomienia Podróżnego na piśmie o ewentualny m 

odwołaniu Imprezy  z powodu niewy starczającej liczby  zgłoszeń, jeśli 

jej realizacja jest uzależniona od liczby  zgłoszeń, 

6) inf ormację o prawie do rozwiązania przez Podróżnego Umowy  w 

każdy m momencie przed rozpoczęciem Imprezy  za stosowną opłatą 

oraz jej wy sokości, 

7) ogólne inf ormacje o obowiązujący ch przepisach paszportowy ch, 

wizowy ch i sanitarny ch oraz o wy maganiach zdrowotny ch doty czących 

udziału w Imprezie, 

8) nazwę handlową i adres Biura Podróży  lub agenta tury sty cznego, a 

także ich numery  telef onów lub adresy  poczty  elektronicznej, 

9) inf ormację o ubezpieczeniach obowiązkowy ch lub dobrowolny m 

ubezpieczeniu na pokry cie kosztów rozwiązania przez Podróżnego 

Umowy  lub kosztów świadczenia pomocy , w ty m kosztów powrotu do 

kraju w razie wy padku, choroby  lub śmierci.  

2.3. Inf ormacje, o który ch mowa w pkt 2.2 OWU, są przekazy wane w sposób 

jasny , zrozumiały  i widoczny  i nie mogą wprowadzać Podróżnego w błąd. 

Jeżeli są udostępniane w postaci papierowej - są czy telne. 

2.4. Biuro Podróży  lub agent tury styczny , przed zawarciem Umowy , inf ormuje 

Podróżnego w sposób jasny , zrozumiały  i widoczny  o każdej zmianie 

inf ormacji wy mieniony ch w pkt 2.2 OWU. 

2.5. Jeżeli przed zawarciem Umowy  nie zostały  zrealizowane obowiązk i  

inf ormacy jne doty czące dodatkowy ch opłat lub inny ch kosztów, o których 

mowa w pkt 2.2 ppkt 3 OWU, Podróżny  nie ponosi ty ch opłat lub kosztów.  

2.6. Jeżeli dana usługa tury sty czna w ramach Imprezy  będzie świadczona w 

grupie to odpowiednia inf ormacja w ty m zakresie, w ty m co do liczebności 

grupy , będzie zawarta w Umowie lub w inny ch materiałach Biura Podróży . 

2.7. Jeżeli skorzy stanie przez Podróżnego z niektóry ch usług tury stycznych w 

ramach Imprezy  będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej to 

odpowiednia inf ormacja o wy maganiach języ kowy ch będzie zawarta w 

Umowie lub w inny ch materiałach Biura Podróży . 

2.8. Imprezy  – ze względu na ich charakter i specy f ikę – nie są dostępne dla 

osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Jeżeli konkretna Impreza jest 

dostępna dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, to odpowiednie 

inf ormacje o tej dostępności są zawarte w katalogu, na stronie internetowej 

Biura Podróży  lub w inny ch materiałach Biura Podróży . 

2.9. Jeżeli w chwili zawierania Umowy  nie jest i nie może by ć ściśle określona 

początkowa i końcowa data Imprezy  („data ścisła”) to w Umowie określa 

się datę przy bliżoną, a o dacie ścisłej Podróżny  zostanie powiadomiony  na 

trwały m nośniku niezwłocznie po jej ustaleniu.  

2.10. Jeżeli w chwili zawierania Umowy  nie jest znany  i nie może by ć ściśle 

określony  czas wy jazdu i powrotu z Imprezy  („ścisły  czas wy jazdu i 

powrotu”) to w Umowie określa się czas przy bliżony , a o ścisły m czasie 

wy jazdu i powrotu Podróżny  zostanie powiadomiony  na trwały m nośniku 

niezwłocznie po jego ustaleniu. 

2.11. Ogólne inf ormacje o obowiązujący ch przepisach paszportowy ch, wizowy ch 

i sanitarny ch znajdują się na stronie internetowej Biura Podróży .  

2.12.  Z zastrzeżeniem pkt 2.8 OWU, do udziału w Imprezie i korzy stania z usług 

tury styczny ch w ramach Imprezy  wy starczy  ogólnie dobry  stan zdrowia. 

Jeżeli do udziału w konkretnej Imprezie konieczne jest spełnienie 

określony ch wy magań zdrowotny ch – inf ormacje o ty m zostaną 

zamieszczone w Umowie.  

2.13. Jeżeli na podstawie Umowy  obejmującej zakwaterowanie będą 

podróżowały  osoby  w wieku poniżej 18 lat, który m nie będzie towarzy szył 

rodzic ani inna upoważniona osoba, w Umowie zostaną wskazane 

inf ormacje umożliwiające bezpośredni kontakt z osobą w wieku poniżej 18 

lat lub z osobą odpowiedzialną za taką osobę w miejscu jej poby tu.  

 

3.  ZAWARCIE UMOWY W STACJONARNYM PUNKCIE SPRZEDAŻY, Z 

WYKORZYSTANIEM PROCEDURY DOSTĘPNEJ NA STRONIE 

INTERNETOWEJ BIURA PODRÓŻY (ONLINE) ORAZ POZA LOKALEM 

PRZEDSIĘBIORSTWA  

3.1.  Katalog, strona internetowa Biura Podróży  oraz inne materiały  Biura 

Podróży , a także znajdujące się tam inf ormacje nie są of ertą w rozumieniu 

właściwy ch przepisów kodeksu cy wilnego i stanowią jedy nie zaproszenie  

do zawarcia Umowy . Umowa może by ć zawarta w stacjonarny m punkcie 

https://ewidencja.ufg.pl/webcenter/portal/ewidencja
http://www.sunfun.pl/


sprzedaży  prowadzony m przez Biuro Podróży  lub przez agenta 

tury stycznego, z wy korzy staniem procedury  dostępnej na stronie 

internetowej Biura Podróży , a także poza lokalem przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (Dz. U. 2019 r. poz. 134). Zawarcie Umowy  poprzedzone jest 

zapoznaniem się przez Podróżnego z materiałami wskazany mi w pkt 3.3 

OWU oraz spełnieniem wobec Podróżnego obowiązków inf ormacy jnych, 

zgodnie z rozdziałem 2 OWU oraz odpowiednio art. 39 i 40 Ustawy .  

3.2.  W celu zawarcia Umowy  z wy korzy staniem procedury  dostępnej na stronie 

internetowej Biura Podróży , Podróżny  dokonuje rezerwacji poprzez 

wy pełnienie f ormularza zgłoszeniowego, w ty m poprzez podanie 

wszy stkich wy magany ch przez f ormularz dany ch osób, które będą 

uczestniczy ć w Imprezie.  

3.3.  Treść Umowy  jest określana na podstawie OWU, opisu Imprezy  zawartego 

w katalogu, na stronie internetowej Biura Podróży  lub w inny ch materiałach 

Biura Podróży , Ogólny ch Warunków Przewozu odpowiedniego 

przewoźnika, Inf ormatora ogólnego, regulaminu promocji (jeśli dotyczy  

Imprezy  stanowiącej przedmiot Umowy ), dokumentu poświadczającego  

posiadanie gwarancji ubezpieczeniowej, Ogólny ch Warunków 

Ubezpieczenia Podróży  dla Klientów Organizatorów Tury sty ki Nr 10.22.003 

Europäische Reisev ersicherung AG z siedzibą w Monachium działającego 

przez oddział w Polsce oraz dokumentu zawierającego inf ormacje o 

produkcie ubezpieczeniowy m (jeżeli Podróżny  zdecy duje się rozszerzy ć 

ubezpieczenie o dodatkowe warianty ). Wy mienione powy żej materiały  

stanowią integralną część Umowy . Podróżny  może zapoznać się z treścią 

wy żej wy mieniony ch materiałów w stacjonarny m punkcie sprzedaży  Biura 

Podróży  lub na stronie internetowej Biura Podróży . 

3.4. W chwili zawarcia Umowy  lub niezwłocznie po jej zawarciu Biuro Podróży  

lub agent tury sty czny  udostępnia Podróżnemu na trwały m nośniku kopię tej 

Umowy  lub potwierdzenie jej zawarcia. 

3.5.  Podróżny  jest uprawniony  do żądania kopii Umowy  w postaci papierowej, 

jeżeli Umowa ta została zawarta w jednoczesnej f izy cznej obecności stron. 

3.6. Umowa lub potwierdzenie jej zawarcia zawiera pełną treść uzgodnień, w 

ty m inf ormacje, o który ch mowa w art. 40 ust. 1 Ustawy  (wskazane 

odpowiednio w pkt 2.2 OWU), oraz wskazane w art. 42 ust. 4 Ustawy . 

3.7. Przed zawarciem Umowy  Biuro Podróży  zaleca zapoznanie się z 

aktualny m opisem wy branej Imprezy  znajdujący m się na stronie 

internetowej Biura Podróży . Biuro Podróży  aktualizuje na bieżąco 

inf ormacje doty czące Imprez i są one aktualne na dzień, w którym 

Podróżny  zapoznaje się z nimi na stronie internetowej Biura Podróży . 

3.8.  Umowa może zostać zawarta wy łącznie przez osobę prawną lub f izy czną, 

która posiada pełną zdolność do czy nności prawny ch. W przy padku 

zawarcia Umowy  przez osobę o ograniczonej zdolności do czy nności 

prawny ch konieczne jest potwierdzenie zawarcia Umowy  przez 

przedstawiciela ustawowego. Podróżny  dokonujący  rezerwacji Imprezy  

(zawierający  Umowę) jest zobowiązany  posiadać umocowanie do 

dokonania wszelkich czy nności związany ch z zawarciem Umowy  także w 

imieniu i na rzecz pozostały ch osób wskazany ch w Umowie, które to osoby  

udzielą wy żej wskazanemu Podróżnemu ważnego umocowania do 

zgłoszenia ich uczestnictwa w Imprezie oraz zaakceptowania wszelkich 

materiałów, inf ormacji i oświadczeń przekazany ch przed zawarciem  

Umowy , w ty m także inf ormacji wskazany ch w rozdziale 2 OWU  oraz 

odpowiednio w art. 39 i 40 Ustawy . 

3.9.   Podróżny  dokonujący  rezerwacji Imprezy  (zawierający  Umowę), w dniu jej 

dokonania musi mieć ukończone 18 lat. Zawarcie Umowy  na rzecz osoby  

małoletniej wy maga pisemnej zgody  rodziców lub opiekunów prawny ch, z 

podpisami rodziców lub opiekunów prawny ch poświadczony mi notarialnie  

(o ile osoba małoletnia wy jeżdża bez rodzica lub opiekuna prawnego).    

3.10.  W przy padku Imprez, zakres usług wy kupiony ch dla wszy stkich 

Podróżny ch wskazany ch w Umowie musi by ć tożsamy  (musi się pokrywać), 

chy ba że Biuro Podróży  wy razi zgodę na odstąpienie od powy ższej zasady  

albo wy nika to z natury  świadczony ch przez Biuro Podróży  usług 

tury styczny ch w ramach Imprezy . 

3.11. Zawarcie Umowy  następuje z chwilą podpisania Umowy  przez Podróżnego 

i Biuro Podróży . Umowa wchodzi w ży cie po uiszczeniu przedpłaty  w 

wy sokości oraz w terminie określony m w Umowie.  

3.12.  Podróżny , który  zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta, otrzy muje kopię lub potwierdzenie zawarcia Umowy  w postaci 

papierowej lub, jeżeli wy razi na to zgodę, na inny m trwały m nośniku.  Biuro 

Podróży  podaje inf ormacy jnie, że Umowa zawarta poza lokalem 

przedsiębiorstwa oznacza Umowę z konsumentem zawartą:  

1) przy  jednoczesnej f izy cznej obecności stron w miejscu, które nie jest 

lokalem Biura Podróży , 

2) w wy niku przy jęcia of erty  złożonej przez konsumenta w 

okolicznościach, o który ch mowa w ppkt 1, 

3) w lokalu Biura Podróży  lub za pomocą środków porozumiewania się 

na odległość bezpośrednio po ty m, jak nawiązano indy widualny  i 

osobisty  kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem 

Biura Podróży , przy  jednoczesnej f izy cznej obecności stron,  

4) podczas wy cieczki zorganizowanej przez Biuro Podróży , której celem 

lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie Umów z konsumentami. 

 

4.  WSPÓŁDZIAŁANIE PODRÓŻNEGO Z BIUREM PODRÓŻY 

4.1.  Biuro Podróży  i Podróżny  przekazują sobie wy magane Ustawą lub Umową 

materiały , inf ormacje lub oświadczenia w sposób odpowiedni do rodzaju 

uzgodnionego przez strony  i wskazanego w Umowie trwałego nośnika, z 

zastrzeżeniem, że jeżeli Ustawa wy maga przekazania Podróżnem u  

materiałów, inf ormacji lub oświadczeń na określony m nośniku, zostanie 

uży ty  nośnik wskazany  w Ustawie. Z uwagi na okoliczność, iż realizacja 

Imprezy  w określony ch przy padkach wy maga niezwłocznego 

przekazy wania inf ormacji lub oświadczeń, zaleca się, aby  Podróżny  

wprowadził do Umowy  lub w przy padku określony m w pkt 3.2 OWU do 

f ormularza zgłoszeniowego, swój aktualny  adres e-mail znajdujący  się w 

wy łącznej dy spozy cji Podróżnego. Podróżny  powinien podać także numer 

telef onu kontaktowego, pod który m będzie dostępny  w razie konieczności 

niezwłocznego udzielenia niezbędny ch inf ormacji związany ch z Imprezą. 

Podróżny  odpowiada za prawidłowość i aktualność wszy stkich podanych 

przez niego dany ch. O wszelkich zmianach dany ch Podróżnego 

zamieszczony ch w Umowie (w ty m dany ch kontaktowych, rodzaju trwałego 

nośnika właściwego do komunikacji pomiędzy  Biurem Podróży  a 

Podróżny m) Podróżny  powinien niezwłocznie powiadomić Biuro Podróży . 

Biuro Podróży  nie odpowiada za niewy konanie Umowy  z powodu zmiany  

dany ch, o której nie zostało powiadomione.  

4.2.  Zaleca się, aby  Podróżny  przed rozpoczęciem Imprezy  sprawdził, czy  nie 

zaistniały  zmiany  istotny ch warunków organizacy jny ch Imprezy  (np. 

godziny  wy lotu i przy lotu). Czy nności tej najlepiej dokonać na 1 dzień przed 

rozpoczęciem Imprezy . Inf ormacje takie Podróżny  może uzy skać dzwoniąc 

pod nr telef onu 801 080 039 lub w punkcie sprzedaży , w który m zawarł  

Umowę. 

4.3.  Podróżny  dokonujący  rezerwacji Imprezy  (zawierający  Umowę) jest 

odpowiedzialny  za przekazanie pozostały m osobom wskazany m w 

Umowie, w imieniu i na rzecz który ch Umowa również została zawarta,  

wszelkich otrzy many ch od Biura Podróży  materiałów, inf ormacji lub 

oświadczeń doty czący ch Imprezy , a także za przekazanie Biuru Podróży  w 

imieniu ty ch osób inf ormacji lub oświadczeń doty czący ch Imprezy .   

4.4.  W przy padku Imprez, w który ch jako Podróżni udział biorą osoby , które nie 

ukończy ły  18 roku ży cia, Podróżny  ma obowiązek zapewnić ty m małoletnim 

Podróżny m stałą opiekę i nadzór osoby  pełnoletniej, posiadającej pełną 

zdolność do czy nności prawny ch. Podróżny  dokonujący  rezerwacji Imprezy  

ma również obowiązek zapewnić stałą opiekę i nadzór osoby  pełnoletniej, 

posiadającej pełną zdolność do czy nności prawny ch nad Podróżny mi 

pełnoletnimi, który ch stan zdrowia wy maga stałej opieki i nadzoru. 

4.5. Podróżny  ma obowiązek odpowiednio wcześniej zapewnić sobie 

odpowiednie dokumenty  spełniające warunki wy magane przez konkretny  

kraj docelowy , umożliwiające Podróżnemu udział w Imprezie (np. 

dokument tożsamości i inne dokumenty  wy magane przez kraj docelowy, 

np. wizy , zaświadczenia o szczepieniach ochronny ch).   

4.6.  W przy padku, gdy  jest to istotne dla danej desty nacji, Podróżny , przed 

zawarciem Umowy  zostanie poinf ormowany  m.in. jakie wy magania i 

dokumentacja medy czna jest niezbędna do uczestnictwa w Imprezie i 

poby tu w dany m miejscu (obowiązkowa, nie zalecana). W ty m celu 

Podróżny  ma obowiązek wskazać w Umowie kraj, który  wy dał mu paszport 

i którego ma zamiar uży ć w podróży  do miejsca docelowego poby tu. 

Jednocześnie Biuro Podróży  inf ormuje, że Podróżny  wy jeżdżający  poza 

Unię Europejską zobowiązany  jest do posiadania ważnego paszportu 

(minimum 6 miesięcy  od daty  powrotu do Polski, przy  czy m nie może to być 

paszport ty mczasowy ), zawierającego wolne strony , aby  – w związku z 

Imprezą – możliwe by ło wstawienie wiz lub inny ch oznaczeń. Przy  

wy jeździe do krajów Unii Europejskiej wy magany  jest ważny  dowód 

osobisty  lub paszport. Wy móg ten doty czy  również wszy stkich dzieci, 

niezależnie od ich wieku. Osobom posługujący m się paszportem 

ty mczasowy m lub dy plomatycznym Biuro Podróży  zaleca przed zawarciem 

Umowy  kontakt z placówką dy plomaty czną kraju docelowego z racji 

możliwy ch ograniczeń f ormalny ch związany ch z takim paszportem.  

4.7.  We wszelkich sprawach związany ch z organizacją Imprez, Podróżni mogą 

kontaktować się z Biurem Podróży  telef onicznie pod numerem telef onu 

wy mieniony m w pkt 4.2 OWU (od poniedziałku do piątku w godzinach 

09:00–18:00, w sobotę w godzinach 10:00–14:00) lub korespondency jnie 

pod adresem wskazany m w pkt 1.1 OWU. Numery  telef onów do 

przedstawicieli Biura Podróży  w miejscach realizacji Imprez podawane są 

w dokumentach podróży .  

4.8. Biuro Podróży  inf ormuje, że rozpoczęcie Imprezy  oznacza rozpoczęcie 

wy kony wania usług tury sty czny ch w ramach tej Imprezy .  

 

5.  CENA IMPREZY TURYSTYCZNEJ 

5.1.  Wskazane w katalogu ceny  Imprez zostały  ustalone w złoty ch polskich po 

przeliczeniu kursów walut obcy ch według tabeli średniego kursu walut NBP 

aktualnej w momencie wy dawania katalogu. Aktualne ceny  Imprez są 

zawsze publikowane na stronie internetowej Biura Podróży . Ceny  

wskazane w oddzielny ch of ertach lub w of ertach Last Minute odnoszą się 

wy łącznie do Imprez wy raźnie tam wskazany ch. Ceny  wskazane w of ercie 

Last Minute lub w oddzielny ch of ertach mają przez czas oznaczony , 

wskazany  przez Biuro Podróży , pierwszeństwo przed pierwotnie 



ustalony mi cenami doty czący mi ty ch Imprez. Zmiana ceny  Imprezy  po 

zawarciu Umowy , z wy jątkiem zmian przewidziany ch na podstawie OWU 

lub bezwzględnie obowiązujący ch przepisów prawa, nie ma wpły wu na 

cenę Imprezy  określoną w uprzednio zawartej Umowie. 

5.2.  Ceny  Imprez zawierają podatek od towarów i usług w wy sokości zgodnej z 

bezwzględnie obowiązujący mi przepisami prawa.  

5.3.  Biuro Podróży  zastrzega sobie prawo do podwy ższenia ceny  Imprezy  po 

zawarciu Umowy , w przy padku wy stąpienia okoliczności, o który ch mowa 

w pkt 5.4 OWU, z zastrzeżeniem, iż cena Imprezy  nie może zostać 

podwy ższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy . Z uwagi 

na zastrzeżoną możliwość podwy ższenia ceny , Biuro Podroży  inf ormuje, 

że Podróżny  ma prawo do obniżki ceny  Imprezy  odpowiadającej obniżeniu 

kosztów, o który ch mowa odpowiednio w pkt 5.4 OWU, które nastąpiło po 

zawarciu Umowy , a przed rozpoczęciem Imprezy .   

5.4.  Zmiany  cen będą obliczane przy  uwzględnieniu m.in. takich kry teriów jak 

zmiany  kursów walut lub kosztów paliwa. Podwy ższenie ceny  jest możliwe 

wy łącznie jako bezpośredni skutek zmiany : ceny  przewozów pasażerskich 

wy nikający ch ze zmiany  kosztów paliwa lub inny ch źródeł zasilania,  

wy sokości podatków lub opłat od usług tury sty czny ch objęty ch Umową, 

nałożony ch przez podmioty , które nie biorą bezpośredniego udziału w 

realizacji Imprezy , w ty m podatków tury stycznych, opłat lotniskowy ch lub 

opłaty  za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach, 

kursów walut mający ch znaczenie dla danej Imprezy .  Biuro Podróży  

powiadomi Podróżnego na trwały m nośniku, w sposób jasny  i zrozumiały , 

o zmianie ceny  oraz uzasadni podwy żkę i wskaże sposób jej obliczenia.  W 

przy padku obniżenia ceny  Biuro Podróży  może odliczy ć od zwrotu 

należnego Podróżnemu rzeczy wiste koszty  obsługi. Na żądanie 

Podróżnego Biuro Podróży  przedstawia dowód poniesiony ch kosztów 

obsługi. 

5.5.  Cena Imprezy , dalej zwana również „Ceną całkowitą”, jeżeli w Umowie nie 

zastrzeżono inaczej, zawiera cenę biletu lotniczego do miejsca docelowego 

i z powrotem, noclegu, wy ży wienia, transf eru z lotniska do miejsca 

zakwaterowania i z powrotem, obowiązkową składkę do Tury sty cznego 

Funduszu Gwarancy jnego, podstawowe usługi pomocnicze, podstawowe 

ubezpieczenie kosztów leczenia, NNW, assistance oraz obowiązkowe 

dopłaty  (podatki lotniskowe i podatki związane z bezpieczeństwem ,  

włącznie z podatkami naziemny mi i opłatą paliwową). 

5.6. Cena całkowita nie zawiera dopłat, które mogą powstać w związku z 

zamówiony mi przez Podróżnego usługami, tj.: opłat za ewentualną wizę,  

dopłat za pokój z widokiem na morze, cen wy cieczek f akultaty wnych i 

związany ch z nimi opłat, cen za wy najem samochodu i związany ch z nimi 

opłat, opłat klimaty czny ch lub podobny ch opłat  lub podatków, jeżeli są one 

pobierane w miejscu docelowy m Imprezy , a także nie uwzględnia zniżek  

lub rabatów, które mogą zostać przy znane przez Biuro Podróży  na 

podstawie odpowiednich regulaminów promocji. 

5.7.  Cena całkowita nie zawiera również dobrowolny ch ubezpieczeń 

dodatkowy ch, który ch naby cie jest rekomendowane przez Biuro Podróży  w 

celu zwiększenia zakresu ochrony  ubezpieczeniowej, zgodnie z 

inf ormacjami wskazany mi w rozdziale 13 OWU. Podstawowe 

ubezpieczenie może nie pokry wać ry zy kowny ch zdarzeń, które pokry wa 

ubezpieczenie dodatkowe, a w szczególności Podróżny  lub osoba trzecia, 

może nie posiadać uprawnienia do żądania odszkodowania w razie  

wy stąpienia wy padku, którego następstwem będzie zgon Podróżnego,  

przy właszczenie lub uszkodzenie bagażu, wy rządzenie szkody  na zdrowiu 

lub w majątku osoby  trzeciej.  

5.8. W uzupełnieniu postanowień rozdziału 5 OWU Biuro Podróży  inf ormuje, że 

Cena całkowita obejmuje wy łącznie usługi wy mienione w opisie konkretnej 

Imprezy  oraz takie, przy  który ch wy raźnie nie zastrzeżono, że są 

dodatkowo płatne. W związku z powy ższy m, jeżeli usługa, z której 

Podróżny  chce skorzy stać nie jest wskazana w opisie konkretnej Imprezy  

lub jest wskazana, ale z adnotacją o dodatkowej odpłatności, oznacza to, 

że w przy padku skorzy stania z wy żej wy mienionej usługi, Podróżny  może 

zostać zobowiązany  do poniesienia dodatkowy ch opłat lub kosztów 

odpowiadający ch tej usłudze.  

 

6.  WARUNKI PŁATNOŚCI 

6.1.  Podróżny  dokonujący  rezerwacji Imprezy  (zawierający  Umowę) 

zobowiązuje się do zapłaty  całości Ceny  całkowitej Imprezy  w terminie 

ustalony m zgodnie z Umową oraz przy  uwzględnieniu poniższy ch 

postanowień OWU. 

6.2.  Podróżny  dokonujący  rezerwacji Imprezy  (zawierający  Umowę) przy jmuje 

na siebie odpowiedzialność za zapłatę całości Ceny  całkowitej Imprezy , w 

ty m także Ceny  całkowitej za pozostały ch Podróżny ch wskazany ch w 

Umowie. 

6.3.  Cena całkowita powinna wpły nąć na rachunek bankowy  podany  w Umowie 

lub do kasy  punktu sprzedaży , w który m została zawarta Umowa. Płatność 

jest uznawana za zrealizowaną w chwili zaksięgowania kwoty  na rachunku 

bankowy m Biura Podróży  lub w momencie dokonania płatności w gotówce, 

kartą kredy tową lub kartą płatniczą w punkcie sprzedaży  Biura Podróży . 

6.4.  W razie zawarcia Umowy  w terminie powy żej 30 dni przed datą rozpoczęcia 

Imprezy , Podróżny  jest zobowiązany  do uiszczenia przedpłaty  w wy sokości 

30 % Ceny  całkowitej, płatnej w momencie zawarcia Umowy . Pozostałą 

część Ceny  całkowitej należy  uiścić w terminie 30 dni przed rozpoczęciem  

Imprezy . W przy padku zawarcia Umowy  w terminie 30 dni lub krótszy m niż 

30 dni przed rozpoczęciem Imprezy , należy  dokonać zapłaty  całości Ceny  

całkowitej w momencie zawarcia Umowy .  

6.5. Zapłata całości lub części Ceny  całkowitej może nastąpić w gotówce, za 

pomocą karty  płatniczej lub karty  kredy towej albo przelewem na rachunek 

bankowy  Biura Podróży  wskazany  w Umowie. W przy padku płatności 

przelewem bankowy m, w ty tule przelewu należy  wskazać numer Umowy . 

6.6.  Jeżeli Umowa jest zawierana po upły wie terminu, w który m zgodnie z pkt 

6.4 OWU należało najpóźniej dokonać zapłaty  całości Ceny  całkowitej, 

należy  wówczas dokonać zapłaty  całości Ceny  całkowitej w chwili zawarcia 

Umowy , chy ba że Biuro Podróży  i Podróżny  postanowią inaczej.  

6.7.  W przy padku niedotrzy mania przez Podróżnego terminów płatności Ceny  

całkowitej, Biuro Podróży  jest uprawnione do odstąpienia od Umowy. W 

takim przy padku Podróżny  ma również obowiązek zapłacić kwotę 

stanowiącą równowartość rzeczy wisty ch i udokumentowany ch kosztów 

poniesiony ch przez Biuro Podróży  w związku z wy konany mi już 

przy gotowaniami do przeprowadzenia Imprezy .  

  

7.  REZYGNACJA PODRÓŻNEGO Z IMPREZY ORAZ WARUNKI 

REZYGNACJI Z IMPREZY Z POWODU OKOLICZNOŚCI LEŻĄCYCH PO 

STRONIE PODRÓŻNEGO 

7.1. Podróżny  może odstąpić od Umowy  w każdy m czasie przed rozpoczęciem 

Imprezy . 

7.2.  W razie odstąpienia od Umowy  Podróżny  zostanie obciążony  odpowiednią 

i uzasadnioną opłatą za odstąpienie od Umowy , zgodnie z art. 47 ust. 2 

Ustawy . Wy sokość opłaty została ustalona w zależności od tego, w jakim 

czasie przed rozpoczęciem Imprezy  doszło do odstąpienia od Umowy , a 

także zależy  od spodziewany ch oszczędności kosztów oraz 

spodziewanego dochodu z ty tułu alternaty wnego wy korzy stania dany ch 

usług tury styczny ch i wy nosi standardowo: 

1) w przy padku odstąpienia od Umowy  do 45 dni przed rozpoczęciem  

Imprezy  – 250,00 zł od każdego Podróżnego, 

2) w przy padku odstąpienia od Umowy  pomiędzy  44 a 31 dniem przed 

rozpoczęciem Imprezy  – 20 % Ceny  całkowitej Imprezy , 

3) w przy padku odstąpienia od Umowy  pomiędzy  30 a 21 dniem przed 

rozpoczęciem Imprezy  – 30 % Ceny  całkowitej Imprezy , 

4)  w przy padku odstąpienia od Umowy  pomiędzy  20 a 14 dniem przed 

rozpoczęciem Imprezy  – 50 % Ceny  całkowitej Imprezy , 

5) w przy padku odstąpienia od Umowy  pomiędzy  13 a 8 dniem przed 

rozpoczęciem Imprezy  – 70 % Ceny  całkowitej Imprezy , 

6) w przy padku odstąpienia od Umowy  pomiędzy  7 a 2 dniem przed 

rozpoczęciem Imprezy  – 80 % Ceny  całkowitej Imprezy , 

7) w przy padku odstąpienia od Umowy  na 1 dzień lub mniej niż 1 dzień 

przed rozpoczęciem Imprezy  – 95 % Ceny  całkowitej Imprezy . 

Na żądanie Podróżnego Biuro Podróży  uzasadnia wy sokość opłaty  za 

odstąpienie od Umowy . Postanowień niniejszego pkt nie stosuje się, jeżeli  

Ustawa lub OWU stanowią, iż Podróżny  jest uprawniony  do odstąpienia od 

Umowy  bez ponoszenia opłaty  za odstąpienie.   

7.3. Podróżny  może odstąpić od Umowy  przed rozpoczęciem Imprezy  bez 

ponoszenia opłaty  za odstąpienie w przy padku wy stąpienia nieunikniony ch 

i nadzwy czajny ch okoliczności wy stępujący ch w miejscu docelowy m lub 

jego najbliższy m sąsiedztwie, które mają znaczący  wpły w na realizację 

Imprezy  lub przewóz Podróżny ch do miejsca docelowego. Podróżny  może 

żądać wy łącznie zwrotu wpłat dokonany ch z ty tułu Imprezy , bez 

odszkodowania lub zadośćuczy nienia w ty m zakresie.   

7.4. Konsument, który  zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej 

bez podawania przy czy ny  i ponoszenia kosztów, chy ba że negocjacje 

ustne, na podstawie który ch została zawarta Umowa, by ły  prowadzone w 

oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta. Przepisy  

art. 30, art. 31, art. 32 ust. 1 i 2, art. 35, art. 37 i art. 38 pkt 1 ustawy  z dnia 

30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.   

7.5.  Jeżeli Podróżny  zapłaci za część lub całość Ceny  całkowitej Imprezy  

kuponami, bonami podarunkowy mi, czekami lub inny mi podobny mi bonami 

wartościowy mi, a w wy niku odstąpienia przez Podróżnego od Umowy  Biuro 

Podróży  będzie zobowiązane do zwrotu na rzecz Podróżnego zapłaconej  

kwoty , wówczas Biuro Podróży  w miarę swoich możliwości i po uzy skaniu 

zgody  Podróżnego, zwróci Podróżnemu wartość wcześniej uiszczonej  

kwoty  w f ormie kuponów, bonów podarunkowy ch, czeków itd.  

  

8.  ZMIANA UMOWY Z POWODU OKOLICZNOŚCI LEŻĄCYCH PO 

STRONIE PODRÓŻNEGO ORAZ PRZENIESIENIE NA INNĄ OSOBĘ 

UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW Z TYTUŁU UMOWY 

8.1.  Na ży czenie Podróżnego, po zawarciu Umowy  Biuro Podróży  może 

dokonać zmiany  terminu, warunków zakwaterowania lub desty nacji 

Imprezy  w zawartej już Umowie, jeżeli Biuro Podróży  jest w stanie takiej 

zmiany  dokonać. Wskazany ch powy żej zmian można dokony wać 

najpóźniej do 45 dni przed rozpoczęciem Imprezy . Za każdą poszczególną 

zmianę Umowy  (doty czącą terminu, zakwaterowania, desty nacji) dokonaną 

najpóźniej 45 dni przed rozpoczęciem Imprezy , Biuro Podróży  może 



obciąży ć Podróżnego dodatkowy mi rzeczy wisty mi i udokumentowany mi 

kosztami poniesiony mi przez Biuro Podróży  w związku z dokonaną zmianą. 

Biuro Podróży  inf ormuje, że na podstawie znany ch mu kosztów związany ch 

ze zmianą Umowy  w opisany m powy żej zakresie, wy sokość kosztów, do 

który ch uiszczenia Podróżny  może by ć zobowiązany , wy nosi z reguły  nie 

mniej niż 150,00 zł w stosunku do każdego Podróżnego. Biuro Podróży  

inf ormuje, że zmiana desty nacji/kierunku nie jest możliwa w przy padku of ert 

doty czący ch Euroweekendów i Egzoty ki, opisany ch szczegółowo w 

materiałach Biura Podróży . 

8.2.  Inne zmiany  Umowy , o który ch wprowadzenie wnosi Podróżny , a które nie 

zostały  wskazane w pkt 8.1 OWU (w szczególności zmiana rodzaju 

transportu, przewoźnika lotniczego,  a także zmiana terminu, 

zakwaterowania i desty nacji w terminie krótszy m niż 45 dni przed 

rozpoczęciem Imprezy ) uznaje się za niemożliwe do wprowadzenia. W 

takim przy padku Podróżny  może odstąpić od Umowy  na zasadach 

określony ch w rozdziale 7 OWU, a strony , przy  uwzględnieniu ograniczeń 

wy nikający ch z istniejący ch warunków organizacy jny ch i techniczny ch, 

mogą zawrzeć nową Umowę na zmieniony ch warunkach.  

8.3.  Podróżny  może bez zgody  Biura Podróży  przenieść na osobę spełniającą 

warunki udziału w Imprezie wszy stkie przy sługujące mu z ty tułu Umowy  

uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszy stkie wy nikające 

z tej Umowy  obowiązki.  

8.4. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o który ch mowa w pkt 8.3 

OWU, jest skuteczne wobec Biura Podróży , jeżeli Podróżny  zawiadomi 

Biuro Podróży  o ty m na trwały m nośniku w rozsądny m terminie. 

Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy  

uważa się w każdy m przy padku za złożone w rozsądny m terminie.  

8.5.  Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o który ch mowa w 

pkt 8.3 OWU, będzie wiązać się dla Biura Podróży  z dodatkowy mi 

kosztami, żądając ich zapłaty  Biuro Podroży  ma obowiązek wy kazać je 

Podróżnemu. Koszty  te muszą by ć zasadne i nie mogą przekraczać 

rzeczy wisty ch kosztów poniesiony ch przez Biuro Podróży  na skutek 

przeniesienia Umowy . 

8.6.  Za nieuiszczoną część Ceny  całkowitej Imprezy  oraz koszty  poniesione 

przez Biuro Podróży  w wy niku zmiany  Podróżnego uczestniczącego w 

Imprezie, Podróżny  i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają 

solidarnie. 

 

9.  POZOSTAŁE PRZYPADKI ZMIANY I ROZWIĄZANIA UMOWY 

9.1. Biuro Podróży  przed rozpoczęciem Imprezy  może dokonać jednostronnie 

zmiany  warunków Umowy  wy łącznie w przy padkach określony ch w pkt 5.3 

i 5.4 OWU lub w pkt 9.2 OWU. 

9.2. Biuro Podróży , przed rozpoczęciem Imprezy  zastrzega sobie prawo do 

jednostronnej zmiany  warunków Umowy  także w przy padku, gdy  łącznie 

zostaną spełnione następujące warunki: 

1) zmiana jest nieznaczna, 

2) poinf ormuje Podróżnego o zmianie w sposób jasny , zrozumiały  i 

widoczny , na trwały m nośniku. 

9.3. Biuro Podróży , które przed rozpoczęciem Imprezy : 

1) jest zmuszone zmienić główne właściwości usług tury styczny ch, o 

który ch mowa w pkt 2.2 ppkt 1 OWU (odpowiednio art. 40 ust. 1 pkt 1 

Ustawy ), lub 

2) nie może spełnić specjalny ch wy magań, o który ch mowa w art. 42 ust. 

4 pkt 4 Ustawy  (tj. wy magań specjalny ch, o który ch Podróżny  

powiadomił Biuro Podróży  i na które strony  Umowy  wy raziły  zgodę), 

lub 

3) proponuje podwy ższenie Ceny  całkowitej przekraczające 8 % Ceny  

całkowitej zgodnie z pkt 5.4 OWU, 

niezwłocznie powiadamia o ty m Podróżnego na trwały m nośniku. Biuro 

Podróży  może jednocześnie zaof erować Podróżnemu zastępczą Imprezę, 

w miarę możliwości o tej samej lub wy ższej jakości.  

9.4. W powiadomieniu, o który m mowa w pkt 9.3 OWU, Biuro Podróży  w sposób 

jasny , zrozumiały  i widoczny  inf ormuje Podróżnego o: 

1) zmianach warunków Umowy  oraz o ewentualny m wpły wie ty ch zmian 

na Cenę całkowitą, 

2) rozsądny m terminie, w który m Podróżny  poinf ormuje Biuro Podróży  o 

swojej decy zji, o której mowa w pkt 9.5 OWU, 

3) odstąpieniu od Umowy  za zwrotem wszy stkich wniesiony ch wpłat i bez 

obowiązku wniesienia opłaty  za odstąpienie od Umowy  w przy padku 

braku odpowiedzi Podróżnego w terminie, o który m mowa w ppkt 2, 

4) zastępczej Imprezie oraz jej Cenie całkowitej, jeśli jest of erowana. 

9.5. Podróżny  w terminie wy znaczony m przez Biuro Podróży  inf ormuje, że: 

1) przy jmuje proponowaną zmianę Umowy , albo 

2) odstępuje od Umowy  za zwrotem wszy stkich wniesiony ch wpłat i bez 

obowiązku wniesienia opłaty  za odstąpienie, albo 

3) odstępuje od Umowy  oraz przy jmuje zastępczą Imprezę. 

9.6. Jeżeli zmiany  Umowy  lub zastępcza Impreza, o który ch mowa w pkt 9.4 

OWU, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów Imprezy , Podróżny  jest 

uprawniony  do odpowiedniego obniżenia Ceny  całkowitej. 

9.7. W przy padku, gdy  Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z pkt 9.4 ppkt 3 

OWU albo pkt 9.5 ppkt 2 OWU, Biuro Podróży  nie później niż w terminie 14 

dni od dnia rozwiązania Umowy  zwraca wpłaty  dokonane przez 

Podróżnego lub w jego imieniu. Podróżny  jest zwolniony  od wniesienia 

opłaty  za odstąpienie od Umowy . Pkt 10.15 – 10.21 OWU stosuje się 

odpowiednio. 

9.8. Biuro Podróży  może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu 

Podróżnemu wpłat dokonany ch z ty tułu Imprezy , bez dodatkowego 

odszkodowania lub zadośćuczy nienia, jeżeli:  

1)  liczba osób, które zgłosiły  się do udziału w Imprezie, jest mniejsza niż: 

30 osób – w przy padku Imprezy  organizowanej za pomocą autokaru, 

w ty m wy cieczki objazdowej, 140 osób – w przy padku Imprezy  

organizowanej za pomocą samolotu czarterowego, 80 osób – w 

przy padku Imprezy  organizowanej za pomocą samolotu rejsowego, a 

Biuro Podróży  powiadomiło Podróżnego o rozwiązaniu Umowy , nie 

później niż na: 

a) 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy  trwającej ponad 6 dni, 

b) 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy  trwającej 2-6 dni, 

c) 48 godzin przed rozpoczęciem Imprezy  trwającej krócej niż 2 dni, 

lub 

2) Biuro Podróży  nie może zrealizować Umowy  z powodu nieunikniony ch 

i nadzwy czajny ch okoliczności i powiadomiło Podróżnego o 

rozwiązaniu Umowy  niezwłocznie przed rozpoczęciem Imprezy . 

9.9. Biuro Podróży  dokonuje zwrotu poniesiony ch opłat i wpłat, o który ch mowa 

w pkt 9.8 i pkt 7.3 OWU, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. 

Zapis pkt 7.2 OWU stosuje się odpowiednio. 

 

10.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

10.1.  Biuro Podróży  zobowiązuje się zrealizować Umowę z zachowaniem  

należy tej staranności i ponosi odpowiedzialność za należy te przy gotowanie 

Imprezy , staranny  dobór dostawców oraz należy te wy konanie usług 

tury styczny ch w ramach Imprezy . 

10.2.  Biuro Podróży  ponosi odpowiedzialność za wy konanie usług tury stycznych 

objęty ch Umową, bez względu na to, czy  usługi te mają by ć wy konane 

przez Biuro Podróży , czy  przez inny ch dostawców usług tury stycznych.  

10.3.  Podróżny  zawiadamia Biuro Podróży  niezwłocznie, w miarę możliwości w 

trakcie trwania Imprezy , z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy , o 

stwierdzeniu niezgodności. Pod pojęciem „niezgodności”, należy  rozumieć  

niewy konanie lub nienależy te wy konanie usług tury sty cznych objętych 

Imprezą. 

10.4.  Jeżeli którakolwiek z usług tury styczny ch nie jest wy kony wana zgodnie z 

Umową, Biuro Podróży  usuwa niezgodność, chy ba że jest to niemożliwe 

albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wy sokie w stosunku do 

zakresu niezgodności i wartości usług tury sty cznych, których one doty czą. 

W przy padku nieusunięcia niezgodności pkt 10.14 – 10.21 OWU stosuje 

się odpowiednio. Jeżeli Biuro Podróży  nie usunie niezgodności w 

rozsądny m terminie wy znaczony m przez Podróżnego, Podróżny  może 

dokonać tego sam i wy stąpić o zwrot poniesiony ch, niezbędny ch wy datków. 

Podróżny  nie jest zobowiązany  do wy znaczenia terminu, jeżeli Biuro 

Podróży  odmówi usunięcia niezgodności lub gdy  z okoliczności wy nika, że 

niezgodność powinna by ć usunięta niezwłocznie.  

10.5. Jeśli Biuro Podróży , w czasie trwania Imprezy  nie wy konuje przewidziany ch 

w Umowie usług stanowiący ch istotną część  Imprezy , jest obowiązane, bez 

obciążania Podróżnego dodatkowy mi kosztami, wy konać w ramach tej 

Imprezy  odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przy padku, gdy  

uzgodniony  w Umowie powrót Podróżnego do miejsca rozpoczęcia 

podróży  nie został zapewniony . Jeżeli jakość świadczeń zastępczy ch jest 

niższa od jakości usługi określonej w programie Imprezy ,  Biuro Podróży  

przy znaje Podróżnemu odpowiednie obniżenie Ceny  całkowitej Imprezy .   

10.6.  Podróżny  może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze ty lko 

wtedy , gdy  nie są one porówny walne z ty m, co zostało uzgodnione w 

Umowie, lub jeżeli przy znana obniżka Ceny  całkowitej Imprezy  jest 

nieodpowiednia. 

10.7. W przy padku, gdy  niezgodność istotnie wpły wa na realizację Imprezy , a 

Biuro Podróży  nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądny m terminie 

wy znaczony m przez Podróżnego, Podróżny  ma prawo do rozwiązania 

Umowy  bez opłaty  za jej rozwiązanie. 

10.8. Jeżeli Impreza obejmuje transport Podróżny ch, Biuro Podróży  zapewnia 

powrót Podróżnego do kraju równoważny m środkiem transportu 

niezwłocznie i bez obciążania Podróżnego dodatkowy mi kosztami. Pkt 

10.14 – 10.21 OWU stosuje się odpowiednio. 

10.9. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczy ch lub 

Podróżny  je odrzuci zgodnie z pkt 10.6 OWU, wówczas Podróżny  jest 

uprawniony  do uzy skania obniżenia Ceny  całkowitej lub odszkodowania,  

lub zadośćuczy nienia, bez rozwiązy wania Umowy . 

10.10. W przy padku, gdy  niemożliwe jest zapewnienie powrotu Podróżnego do 

kraju zgodnie z Umową z powodu nieunikniony ch i nadzwy czajny ch 

okoliczności, Biuro Podróży  ponosi koszty  niezbędnego zakwaterowania 

Podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w 

Umowie, przez okres do 3 nocy .  

10.11. Uprawnienie, o który m mowa w pkt 10.10 OWU, nie wy łącza stosowania 

przepisów korzy stniejszy ch w ty m zakresie. 

10.12. Biuro Podróży  nie może powoły wać się na nieuniknione i nadzwy czajne 

okoliczności w celu ograniczenia odpowiedzialności, o której mowa w pkt 

10.10 i 10.11 OWU, jeżeli przedsiębiorca świadczący  usługi transportowe 



nie może powoły wać się na takie okoliczności na podstawie inny ch 

przepisów. 

10.13. Ograniczenia czasu zapewniania Podróżnemu niezbędnego 

zakwaterowania, o który m mowa w pkt 10.10 OWU, nie stosuje się w 

przy padku osób o ograniczonej sprawności ruchowej, zgodnie z def inicją 

zawartą w art. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady  z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób 

niepełnosprawny ch oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej  

podróżujący ch drogą lotniczą (Dz. Urz. UE L 204 z 26.07.2006, str. 1), oraz 

wszelkich osób im towarzy szący ch, kobiet w ciąży  i osób w wieku poniżej  

18 lat bez opieki, jak również osób wy magający ch szczególnej opieki 

medy cznej, pod warunkiem że Biuro Podróży  zostało powiadomione o 

sy tuacji ty ch osób co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem Imprezy . 

10.14. Podróżnemu przy sługuje obniżka Ceny  całkowitej za każdy  okres, w trakcie 

którego stwierdzono niezgodność, chy ba że została ona spowodowana 

wy łączny m działaniem lub zaniechaniem Podróżnego. 

10.15. Podróżnemu przy sługuje odszkodowanie lub zadośćuczy nienie za 

poniesione szkody  lub krzy wdy , który ch doznał w wy niku niezgodności. 

Biuro Podróży  niezwłocznie wy płaca odszkodowanie lub 

zadośćuczy nienie. 

10.16. Podróżnemu nie przy sługuje odszkodowanie lub zadośćuczy nienie za 

niezgodność w przy padku, gdy  Biuro Podróży  udowodni, że:  

1) winę za niezgodność ponosi Podróżny , 

2) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z 

wy kony waniem usług tury sty cznych objęty ch Umową, a niezgodności 

nie dało się przewidzieć lub uniknąć, 

3) niezgodność została spowodowana nieunikniony mi i nadzwy czajny mi 

okolicznościami. 

10.17. Roszczenia, o który ch mowa w pkt 10.14 i 10.15 OWU, przedawniają się z 

upły wem 3 lat. 

10.18. Jeżeli przepisy  szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich 

odszkodowanie lub zadośćuczy nienie jest wy płacane przez dostawcę 

usług tury sty cznych, które są częścią Imprezy , takie same ograniczenia 

stosuje się do Biura Podróży . 

10.19. W przy padkach inny ch niż określone w pkt 10.18 OWU, Biuro Podróży  

ogranicza odszkodowanie, jakie może zostać wy płacone przez Biuro 

Podróży , o ile ograniczenie to nie doty czy  szkody  na osobie lub szkody  

spowodowanej umy ślnie lub w wy niku niedbalstwa – do trzy krotności Ceny  

całkowitej Imprezy . 

10.20. Obniżka ceny , o której mowa w pkt 10.14 OWU, odszkodowanie lub 

zadośćuczy nienie, o który ch mowa w pkt 10.15 OWU, podlegają 

odpowiedniemu obniżeniu w przy padku skorzy stania przez Podróżnego z 

obniżenia ceny  lub odszkodowania, o który ch mowa w rozporządzeniu 

(WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 11 lutego 

2004 r. ustanawiający m wspólne zasady  odszkodowania i pomocy  dla 

pasażerów w przy padku odmowy  przy jęcia na pokład albo odwołania lub 

dużego opóźnienia lotów, uchy lający m rozporządzenie (EWG) nr 295/91 

(Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1), rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 23 października 2007 r. 

doty czący m praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowy m (Dz. Urz. 

UE L 315 z 03.12.2007, str. 14), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady  (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach 

wodny ch z ty tułu wy padków (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 24), 

rozporządzeniu (UE) nr 1177/2010 i rozporządzeniu (UE) nr 181/2011 albo 

w inny ch przepisach. 

10.21. Biuru Podróży  przy sługuje roszczenie w stosunku do każdej osoby  trzeciej, 

która przy czy niła się do zdarzenia powodującego obniżkę Ceny  całkowitej, 

o której mowa w pkt 10.14 OWU, lub skutkującego koniecznością wy płaty  

odszkodowania lub zadośćuczy nienia, o który ch mowa w pkt 10.15 OWU. 

10.22. Biuro Podróży  niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy  Podróżnemu,  

który  znalazł się w trudnej sy tuacji, w ty m w okolicznościach, o których 

mowa w pkt 10.10 OWU. 

10.23. Pomoc, o której mowa w pkt 10.22 OWU, polega w szczególności na 

udzieleniu: 

1) odpowiednich inf ormacji doty czący ch świadczeń zdrowotny ch, władz 

lokalny ch oraz pomocy  konsularnej, 

2) Podróżnemu pomocy  w skorzy staniu ze środków porozumiewania się 

na odległość, w ty m ze środków komunikacji elektronicznej oraz w 

skorzy staniu ze świadczeń zastępczy ch, o który ch mowa w pkt 10.5 

zd. pierwsze OWU. 

10.24. Biuro Podróży  może żądać opłaty  z ty tułu udzielenia pomocy , o której 

mowa w pkt 10.22 OWU, jeżeli trudna sy tuacja powstała z wy łącznej winy  

umy ślnej Podróżnego lub w wy niku jego rażącego niedbalstwa. Wy sokość 

opłaty  nie może przewy ższać rzeczy wisty ch kosztów poniesiony ch przez 

Biuro Podróży . 

10.25. Biuro Podróży  lub agent tury styczny  ponosi odpowiedzialnoś ć  

odszkodowawczą wobec Podróżnego za swoje błędy  w rezerwacji, chy ba 

że odpowiedzialność za błąd ponosi Podróżny  lub błąd ten powstał na 

skutek nieunikniony ch i nadzwy czajny ch okoliczności.  

10.26. Biuro Podróży  nie ponosi odpowiedzialności za szkody  Podróżnego 

powstałe na skutek udziału w imprezach sportowy ch i inny ch wy darzeniach 

zorganizowany ch w czasie Imprezy , który ch organizatorem nie jest Biuro 

Podróży .  

10.27. Podróżny  jest zobowiązany  do przestrzegania przepisów celny ch i 

dewizowy ch obowiązujący ch w Rzeczy pospolitej Polskiej, krajach 

tranzy towy ch i docelowy ch. Biuro Podróży  nie ponosi odpowiedzialności za 

nieprzestrzeganie przez Podróżnego przepisów wskazany ch w zdaniu 

poprzednim. 

10.28. Biuro Podróży  nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez odpowiednią 

straż graniczną lub urzędników imigracy jny ch odmowną decy zję doty czącą 

niewpuszczenia Podróżnego do danego kraju lub niewy puszczenia 

Podróżnego z Polski, jeśli okoliczność taka nastąpi wy łącznie z przy czyn 

leżący ch po stronie Podróżnego. 

10.29. Za szkody  wy rządzone podczas Imprezy  przez osoby  małoletnie 

odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.  

 

11.  PROCEDURA ROZPATRYWANI A SKARG, GWARAN C JA 

UBEZPIECZENIOWA I SKŁADKI NA TURYSTYCZNY FUNDUSZ 

GWARANCYJNY  

11.1.  Podróżny  ma obowiązek poinf ormować Biuro Podróży  lub przedstawiciela  

Biura Podróży  w miejscu realizacji Imprezy  (rezy denta) o wszelkich 

niezgodnościach stwierdzony ch w trakcie realizacji Imprezy . W przy padku 

stwierdzonej niezgodności, rozumianej zgodnie z pkt 10.3 OWU, Podróżny  

ma prawo do złożenia skargi. W celu zapobiegania szkodom skarga 

powinna by ć złożona przez Podróżnego niezwłocznie, tak, aby  Biuro 

Podróży  mogło jak najszy bciej interweniować i wy jaśnić sprawę w try bie 

pilny m. Biuro Podróży  zaleca złożenie skargi w postaci papierowej (na 

adres korespondency jny  Biura Podróży ) lub elektronicznej (e-mailem na 

adres: sekretariat@sunf un.pl), ewentualnie na inny m trwały m nośniku. 

Przez „trwały  nośnik” należy  rozumieć materiał lub narzędzie umożliwiając e 

przechowy wanie inf ormacji, w sposób umożliwiający  dostęp do inf ormacji 

w przy szłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te inf ormacje służą, i 

które pozwalają na odtworzenie przechowy wany ch inf ormacji w 

niezmienionej postaci. Skarga powinna zawierać dane umożliwiając e 

identy f ikację Podróżnego i Imprezy  w której uczestniczy ł (w ty m m.in. 

numer Umowy  oraz datę Imprezy  albo, w miarę możliwości jedy nie kopię 

zawartej Umowy ), przedmiot skargi, wskazanie niezgodności oraz 

określenie żądań, a ponadto powinna zostać złożona w terminie nie 

dłuższy m niż 30 dni od dnia zakończenia Imprezy .  Do zachowania terminu 

wy starczy  wy słanie skargi przed jego upły wem. W przy padku złożenia 

skargi po terminie, Biuro Podróży  jest uprawnione do uznania jej za 

bezskuteczną, co w żadnej mierze nie uchy bia oraz nie ogranicza 

uprawnień Podróżnego do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przed 

upły wem okresu przedawnienia, wy noszącego 3 lata. Podróżny , w trakcie 

rozpatry wania skargi przez Biuro Podróży  powinien zapewnić współpracę 

z Biurem Podróży  w zakresie niezbędny m do rozpatrzenia skargi.  

11.2.  Skarga związana z realizacją Imprezy  może by ć kierowana bezpośrednio 

do Biura Podróży  lub do agenta tury stycznego, za pośrednictwem którego 

Umowa została zawarta. Agent tury styczny niezwłocznie przekazuje 

skargę do Biura Podróży . Skargę wniesioną do agenta tury stycznego w 

dany m dniu uważa się za wniesioną z ty m dniem do Biura Podróży . Agent 

tury styczny  oraz przedstawiciel Biura Podróży  w miejscu realizacji Imprezy  

(rezy dent) nie są uprawnieni do uznawania roszczeń Podróżnego 

związany ch z Umową, w szczególności wy nikający ch z wniesionej przez 

Podróżnego skargi.  

11.3. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie przekazana 

Podróżnemu w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika, 

stosownie do okoliczności bezzwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 

dni od dnia otrzy mania skargi. Do zachowania terminu wy starczy  wy słanie 

odpowiedzi przed jego upły wem.  

11.4. Do niestanowiący ch skarg wiadomości i żądań Podróżnego związany ch z 

realizacją Imprezy  stosuje się odpowiednio pkt 11.1 – 11.3 OWU.   

11.5.  O ile obowiązek taki nie wy nika z bezwzględnie obowiązujący ch przepisów 

prawa, Biuro Podróży  nie korzy sta z pozasądowy ch sposobów 

rozpatry wania skarg i dochodzenia roszczeń, w ty m nie korzy sta z 

pozasądowego rozwiązy wania sporów konsumenckich. Wy konując 

obowiązki nałożone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy  prawa,  

Biuro Podróży  inf ormuje, iż podmiotem uprawniony m do prowadzenia 

postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązy wania sporów 

konsumenckich, któremu podlega Biuro Podróży  jest Inspekcja Handlowa 

- Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie (ul. 

Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, adres strony  internetowej:  

www.wiih.org.pl). Inf ormacje doty czące pozasądowego rozwiązy wania 

sporów konsumenckich za pomocą platf ormy  utworzonej przez Komisję 

Europejską znajdują się pod adresem:  

  

 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2

.show&lng=PL. Podróżny  jest uprawniony  do złożenia skargi za pomocą 

wskazanej powy żej platf ormy , w przy padku zawarcia Umowy  z 

wy korzy staniem procedury  dostępnej na stronie internetowej Biura Podróży  

(online). Podróżny  może również uzy skać pomoc w sprawie swoich 

uprawnień oraz w zakresie sporu między  nim a Biurem Podróży  zwracając  

się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji  

http://www.wiih.org.pl/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL


społecznej, do której zadań statutowy ch należy  ochrona konsumentów 

(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzy szenie Konsumentów Polskich, 

Europejskie Centrum Konsumenckie) lub korzy stając z inf ormacji 

dostępny ch na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony  Konkurencji i 

Konsumentów (www.uokik.gov .pl).  

11.6. Wy pełniając wy mogi nałożone Ustawą, Biuro Podróży  oświadcza, iż na 

wy padek swojej niewy płacalności: 

1)  posiada gwarancję ubezpieczeniową wy stawioną przez Europäische 

Reisev ersicherung AG z siedzibą w Monachium  działającego przez 

oddział w Polsce o numerze G/2019/2001074, na kwotę 12.789.840,00 

zł (numer gwarancji i nazwa podmiotu udzielającego zabezpieczenia 

f inansowego są także podawane w Umowie), oraz 

2)  dokonuje terminowego odprowadzania składek od Umów w należnej  

wy sokości na Tury sty czny  Fundusz Gwarancy jny  i zobowiązuje się do 

dalszego odprowadzania składek na zasadach określony ch Ustawą 

(inf ormacja o wy sokości pobranej składki jest każdorazowo podawana 

w Umowie). Kwota należna z ty tułu składki obliczana jest za okres 

jednego miesiąca i przekazy wana wraz z wy maganą Ustawą 

deklaracją do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancy jnego w 

terminie do 21 dnia miesiąca następującego po dany m okresie.  

11.7. Wy płata środków z zabezpieczeń następuje na zasadach określony ch w 

Ustawie. W przy padku konieczności skorzy stania przez Podróżnego z 

zabezpieczeń wskazany ch w pkt 11.6 OWU (zgłoszenie niewy płacalności 

Biura Podróży ), należy  kontaktować się z: 

1)  Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (Urząd Marszałkowski  

Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-

719 Warszawa, telef on kontaktowy : (+48 22) 5979501 lub (+48 22) 

5979540, e-mail: dkpit@mazov ia.pl) – gdy  Podróżny  znajduje się na 

wy jeździe, w sprawach konty nuacji Imprezy  i organizacji powrotu do 

kraju, 

2)  ubezpieczy cielem – Europäische Reisev ersicherung AG z siedzibą w 

Monachium działający m przez oddział w Polsce (ul. Chmielna 

101/102, 80-748 Gdańsk, telef on kontaktowy : (+ 48 58) 3248850, e-

mail: poczta@erv .pl) – w zakresie zwrotu całości lub części wpłat  

wniesiony ch ty tułem zapłaty  za Imprezę.  

 

12.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ LINII LOTNICZYCH  

12.1. Skargi doty czące przelotu do/z miejsca docelowego (w szczególności w 

zakresie odmowy  przy jęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia 

lotów oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu 

samolotem) podlegają regulacjom: 

1)  Konwencji o ujednostajnieniu niektóry ch prawideł, doty czących 

między narodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie 

(Konwencja Warszawska) z dnia 12 października 1929 r. (Dz. U. 1933 

r. Nr 8 poz. 49 ze zm.), 

2)  Konwencji o ujednoliceniu niektóry ch prawideł doty czących 

między narodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu 

(Konwencja Montrealska) z dnia 28 maja 1999 r. (Dz. U.  2007 r. Nr 37 

poz. 235 ze zm.), 

3)  Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady  

odszkodowania i pomocy  dla pasażerów w przy padku odmowy  

przy jęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, 

uchy lającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. U. UE. L.  2004 r. 

Nr 46 poz. 1), 

4)  Ustawy  z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tj. Dz. U.  2018 r. poz. 

1183 ze zm.). Zgodnie z wy żej wy mieniony mi regulacjami pasażer  

(posiadający  imiennie wy stawiony  bilet) ma prawo złoży ć reklamację 

do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przy padku 

wy czerpania drogi reklamacy jnej – skargę do Prezesa Urzędu 

Lotnictwa Cy wilnego (ul. Marcina Flisa 2, 02 – 247 Warszawa). 

12.2. Wskazany  powy żej try b skarg względem linii lotniczy ch nie wy łącza, jak 

również nie ogranicza odpowiedzialności Biura Podróży  jako organizatora 

tury styki, określonej w OWU oraz na podstawie bezwzględnie 

obowiązujący ch przepisów prawa. 

 

13.  UBEZPIECZENIE 

13.1.  Na podstawie Umowy  Generalnej Nr 226 z dnia 23 sty cznia 2017 r. 

zawartej pomiędzy  Biurem Podróży  a Europäische Reisev ersicherung AG 

z siedzibą w Monachium działający m przez oddział w Polsce, ul. Chmielna 

101/102, 80-748 Gdańsk, dalej jako „ERV”, Podróżny  podczas Imprezy  

posiada ubezpieczenie w wariancie podstawowy m Europa z zakresem: 

koszty  leczenia i transportu (15.000 EUR), następstwa nieszczęśliwy ch 

wy padków (trwały  uszczerbek: 7.000 PLN, śmierć: 3.500 PLN), bagaż 

podróżny  (800 PLN), koszty  ratownictwa (5.000 EUR), assistance 

podstawowe, lub ubezpieczenie w wariancie podstawowy m Świat z 

zakresem: koszty  leczenia i transportu (22.000 EUR), następstwa 

nieszczęśliwy ch wy padków (trwały  uszczerbek: 10.000 PLN, śmierć: 5.000 

PLN), bagaż podróżny  (1.000 PLN, w ty m opóźnienie dostarczenia bagażu 

600 PLN), koszty  ratownictwa (5.000 EUR), assistance rozszerzone, w 

ramach polisy  nr 1000533. Biuro Podróży  zaleca, aby  Podróżny  przed 

zawarciem Umowy  zapoznał się z warunkami ubezpieczenia, określony mi 

w Ogólny ch Warunkach Ubezpieczenia Podróży  dla Klientów 

Organizatorów Tury sty ki nr 10.22.003. 

13.2. W przy padku leczenia ambulatory jnego Podróżny  zobowiązany  jest 

każdorazowo pokry ć na miejscu jego koszty  do wy sokości 100 EUR lub 

równowartość tej kwoty . Następnie po powrocie do kraju Podróżny  może 

wy stąpić do ERV z roszczeniem o zwrot poniesiony ch kosztów, 

przedstawiając ory ginały  rachunków związany ch z poniesiony mi kosztami 

leczenia. 

13.3. Podróżny  każdorazowo zobowiązany  jest ponieść koszt 25 € (lub ich 

równowartość w przy padku bezgotówkowego rozliczenia kosztów leczenia)  

ty tułem udziału własnego w przy padku leczenia ambulatory jnego, czy li 

leczenia niezwiązanego z poby tem w szpitalu lub w innej placówce 

medy cznej, trwający m nieprzerwanie co najmniej 24 godziny .  

13.4.  W nagły ch wy padkach ZA GRANICĄ prosimy  o kontakt z Centrum 

Alarmowy m czy nny m 24 godziny  na dobę, 7 dni w ty godniu pod numerem 

telef onu +48 583091100. 

13.5.  W celu zwiększenia zakresu ochrony  ubezpieczeniowej Biuro Podróży  

rekomenduje zawarcie ubezpieczenia dodatkowego. Biuro Podróży  

inf ormuje, że we współpracy  z ERV przy gotowało ekskluzy wną of ertę 

dodatkowego dobrowolnego ubezpieczenia tury stycznego Optimum, Max, 

Super Max, zwanego dalej „Ubezpieczeniem dodatkowy m”, w celu 

zapewnienia bezproblemowego przebiegu urlopu i jak najlepszej ochrony  

interesów Podróżny ch. Przedmiotem Ubezpieczenia dodatkowego jest 

zwiększona ochrona ubezpieczeniowa Podróżnego, tj. zakres 

ubezpieczenia w dodatkowy ch wariantach Optimum, Max oraz Super Max 

(Świat) może zostać rozszerzony  o następstwa chorób przewlekły ch (w 

ramach sumy  ubezpieczenia kosztów leczenia) oraz następstwa 

uprawiania sportów wy sokiego ry zy ka (w ramach sumy  ubezpieczenia 

kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwy ch wy padków).  

13.6.  W Cenie całkowitej Imprezy  nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów 

rezy gnacji z Imprezy . Biuro Podróży  zaleca zawarcie dodatkowego 

ubezpieczenia od kosztów rezy gnacji z Imprezy , gdy ż w przy padku braku 

tego ubezpieczenia Podróżny  ponosi pełną odpowiedzialność f inansową 

związaną z ry zy kiem obciążenia kosztami rezy gnacji z Imprezy .  

13.7. Ubezpieczenie od kosztów rezy gnacji z Imprezy  gwarantuje zwrot  

maksy malnie 80 % niewy korzy stany ch świadczeń z ty tułu zawartej Umowy, 

w przy padku rezy gnacji z uczestnictwa w Imprezie z przy czy n określonych 

w § 21 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży  dla Klientów 

Organizatorów Tury sty ki nr 10.22.003. 

13.8.  Ubezpieczenie od kosztów rezy gnacji z Imprezy  może by ć zawarte  

najpóźniej w terminie 7 dni od daty  rezerwacji Imprezy , chy ba że rezerwacja 

nastąpi w terminie krótszy m niż 30 dni przed datą wy jazdu. W takim 

przy padku zawarcie umowy  ubezpieczenia od kosztów rezy gnacji z 

Imprezy  może by ć dokonane jedy nie w dniu rezerwacji Imprezy . Więcej 

inf ormacji o Ubezpieczeniu dodatkowy m, znajduje się na stronie 

internetowej Biura Podróży . 

13.9. W przy padku Ubezpieczenia dodatkowego umowa o ubezpieczenie jest 

zawierana poprzez dokonanie zapłaty  za ubezpieczenie zapewniane przez 

ERV. Kwota za ubezpieczenie jest opłacana z przedpłaty  dokonanej przez 

Podróżnego na poczet Ceny  całkowitej. 

13.10. Zawarcie i rozwiązanie umowy  o ubezpieczenie, a także prawa i obowiązk i  

z niej wy nikające, podlegają przepisom kodeksu cy wilnego, innym 

bezwzględnie obowiązujący m przepisom prawa oraz ogólny m warunkom  

ubezpieczenia ERV, dostępny m na stronie internetowej Biura Podróży . 

13.11. Poprzez zawarcie umowy  o ubezpieczenie powstaje stosunek prawny, 

którego stronami są Podróżny  wskazany  w Umowie i zakład ubezpieczeń.  

Biuro Podróży  jest w tej relacji jedy nie pośrednikiem. Jeżeli dojdzie do 

zdarzenia ubezpieczeniowego, Podróżny  będzie rozwiązy wał wszy stkie 

kwestie z ty m związane bezpośrednio z zakładem ubezpieczeń. Biuro 

Podróży  nie jest upoważnione do ingerowania w proces likwidacji zdarzeń 

ubezpieczeniowy ch. 

13.12. Biuro Podróży  inf ormuje, że w zakresie wy nikający m z umowy  o 

ubezpieczenie, ERV jest administratorem dany ch osobowy ch w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady  (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób f izy czny ch w związku z 

przetwarzaniem dany ch osobowy ch i w sprawie swobodnego przepły wu 

takich dany ch oraz uchy lenia dy rekty wy  95/46/WE (RODO) i przetwarza te 

dane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO tj. ponieważ przetwarzanie 

jest niezbędne do wy konania umowy , której stroną jest osoba, której dane 

doty czą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby , której dane doty czą, 

przed zawarciem umowy , w celu zawarcia i wy konania umowy  

ubezpieczenia. Nie przewiduje się ujawnienia dany ch osobowy ch z 

wy jątkiem: osoby , której dane doty czą, osoby  upoważnionej do 

przetwarzania dany ch, przedstawiciela administratora, podmiotu 

przetwarzającego na zlecenie, organów państwowy ch lub organów 

samorządu tery torialnego, który m dane są udostępniane w związku z 

prowadzony m postępowaniem. Dane osobowe nie będą przekazy wane do 

państwa trzeciego lub organizacji między narodowej. Dane osobowe będą 

przechowy wane przez okres niezbędny  do wy konania umowy  

ubezpieczenia oraz przez okres przedawnienia wzajemny ch roszczeń 

pomiędzy  stronami. Osoba, której dane osobowe doty czą, ma prawo do 

żądania od administratora dostępu do ty ch dany ch, ich sprostowania, 

http://www.uokik.gov.pl/
mailto:dkpit@mazovia.pl
mailto:poczta@erv.pl


usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia dany ch. 

Osoba, której dane osobowe doty czą, ma prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. Podanie dany ch osobowy ch na cele realizacji umowy  

ubezpieczenia jest dobrowolne, ale jest konieczne do jej zawarcia i 

wy konania. Odmowa podania dany ch osobowy ch będzie skutkować 

brakiem możliwości zawarcia i wy konania umowy  ubezpieczenia. Dane 

osobowe nie będą wy korzy sty wane przez administratora w celach 

zautomaty zowanego podejmowania decy zji, w ty m prof ilowania.  We 

wszy stkich sprawach związany ch z przetwarzaniem dany ch osobowy ch 

przez administratora należy  kontaktować się z inspektorem ochrony  

dany ch pod adresem e-mail: iod@erv .pl. 

13.13. Podmiotem uprawniony m właściwy m do prowadzenia postępowań w 

sprawach pozasądowego rozwiązy wania sporów z konsumentami dla ERV 

jest Rzecznik Finansowy  (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, 

www.rf .gov .pl). 

 

14.  DOKUMENTY PODRÓŻY 

14.1.  Dokumenty  podróży  (w szczególności niezbędne pokwitowania, v ouchery  i 

bilety  oraz inf ormacje o planowany m czasie wy jazdu i w stosowny ch 

przy padkach terminie odprawy , a także o planowany ch godzinach 

przy stanków pośrednich, połączeń transportowy ch i przy jazdu) są 

wy dawane Podróżnemu przez Biuro Podróży  i zawierają ważne inf ormacje 

doty czące zakupionej Imprezy . Zaleca się także sprawdzenie godzin 

odlotów na 24 godziny  przed planowany m rozpoczęciem Imprezy  na 

stronie internetowej Biura Podróży . Dokumenty  podróży  zawierają również 

inf ormacje niezbędne do korzy stania z poszczególny ch usług związany ch 

z Imprezą, tj. inf ormacje na temat transportu, zakwaterowania i 

ubezpieczenia Podróżnego oraz parkingu (jeżeli taka usługa została 

wy kupiona), a także stanowią potwierdzenie zakupu poszczególny ch usług 

w ramach Imprezy . Podróżny  jest zobowiązany  posiadać przy  sobie 

dokumenty  podróży  w trakcie trwania Imprezy  (f orma papierowa). 

Dokumenty  podróży  zostaną przekazane Podróżnemu przed rozpoczęciem  

Imprezy , ale nie wcześniej niż na 7 dni przed planowany m rozpoczęciem 

Imprezy , za pomocą trwałego nośnika określonego w Umowie.  

14.2.  W przy padku, gdy  Podróżny  nie otrzy ma dokumentów podróży  w terminie 

2 dni przed rozpoczęciem Imprezy , powinien zgłosić tę okoliczność Biuru 

Podróży  lub agentowi tury stycznemu, za pośrednictwem którego została 

zawarta Umowa. Niedoręczenie dokumentów podróży  we wskazany m 

powy żej terminie może by ć w szczególności spowodowane nieuiszczeniem  

całości Ceny  całkowitej. Na wy raźną prośbę Podróżnego, może on 

otrzy mać dokumenty  podróży  bezpośrednio na lotnisku od osoby  

upoważnionej przez Biuro Podróży , najpóźniej na dwie godziny  przed 

planowany m rozpoczęciem Imprezy . 

 

15.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

15.1. Podróżny , będąc podmiotem dany ch (zwany m dalej także „Podmiotem 

dany ch”), w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  

(EU) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób 

f izy czny ch w związku z przetwarzaniem dany ch osobowy ch i w sprawie 

swobodnego przepły wu takich dany ch oraz uchy lenia dy rekty wy  95/46/WE 

(Dz. U. UE. L. 2016 r. Nr 119 poz. 1, zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie dany ch osobowy ch (Dz. U. 2018 

r. poz. 1000) przy jmuje do wiadomości, iż dane osobowe, które przekazał  

Biuru Podróży , będącemu administratorem dany ch osobowy ch, zwanemu 

dalej „Administratorem”, na podstawie Umowy  i w związku z jej zawarciem,  

będą przetwarzane przez Administratora wy łącznie w celu:  

1) rezerwacji Imprezy , realizacji Umowy  (realizacja świadczeń zgodnie z 

Umową, rezerwacja biletów lotniczy ch, organizacja transportu z 

lotniska i na lotnisko, odby cie odprawy  na lotnisku) oraz w celu obsługi 

procesu skargowego związanego z udziałem Podróżnego w Imprezie  

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b. RODO),  

2) wy konania ciążący ch na Administratorze obowiązków prawny ch 

wy nikający ch z prawa podatkowego, prawa dot. rachunkowości, prawa 

regulującego świadczenie usług tury stycznych, przepisów dot. 

imigracji, kontroli granicznej, zapewnienia bezpieczeństwa i 

zwalczania terrory zmu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c. RODO),  

3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci 

ustalenia, dochodzenia i obrony  roszczeń (podstawa prawna: art. 6 

ust. 1 lit. f . RODO),  

4) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci 

udostępniania dany ch inny m spółkom z grupy  Blue Sty le (do której 

należy  Biuro Podróży ) do wewnętrzny ch celów administracy jnych 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f . RODO),   

5) w celu ochrony  ży cia lub zdrowia Podróżnego lub inny ch uczestników 

Imprezy , w szczególności w sy tuacjach nadzwy czajny ch i nagły ch 

takich jak wy padki, klęski ży wiołowe – w ty m celu Administrator może 

przetwarzać również dane wrażliwe doty czące zdrowia, ale wy łącznie 

gdy  Podróżny  udzieli zgody  na takie działanie lub będzie prawnie lub 

f izy cznie niezdolny  do wy rażenia zgody  (podstawa prawna: art. 6 ust. 

1 lit d. RODO, art. 9 ust. 2 lit a RODO, art. 9 ust. 2 lit c RODO). 

15.2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny  do zapewnienia 

realizacji praw i obowiązków wy nikający ch z Umowy , a następnie przez 

czas do upły wu przedawnienia roszczeń z Umowy  lub przez okres 

wy magany  przepisami prawa (w przy padku, o który m mowa w pkt 15.1 ppkt 

2 OWU).  

15.3. Podmiot dany ch potwierdza, iż dane osobowe, które przekazał  

Administratorowi są prawdziwe i zobowiązuje się, że powiadomi  

Administratora o wszelkich zmianach dany ch. Podróżny , który  dokonuje 

rezerwacji przekaże niniejszą inf ormację wszy stkim pozostałym 

Podróżny m wy mieniony m w Umowie. Dane osobowe Podróżny ch 

wy mieniony ch w Umowie zostały  przekazane Administratorowi przez 

Podróżnego dokonującego rezerwacji.  

15.4. Administrator oświadcza, że będzie przetwarzał następujące kategorie 

dany ch osobowy ch Podmiotu dany ch: (i) dane identy f ikacyjne (imię i 

nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dowodu osobistego, numer 

paszportu), (ii) dane kontaktowe (adres zameldowania, adres 

zamieszkania, numer telef onu, adres e-mail), (iii) dane zawarte w 

dokumentach podróży , (iv ) dane wrażliwe doty czące stanu zdrowia – 

wy łącznie w wy jątkowy ch wy padkach opisany ch w pkt 15.1 ppkt 5 OWU.    

15.5. Podmiotowi dany ch przy sługuje prawo do uzy skania inf ormacji 

doty czący ch przetwarzania jego dany ch.  Podmiotowi dany ch przy sługują 

również: (i) prawo do dostępu do własny ch dany ch osobowy ch, (ii) prawo 

do sprostowania nieprawidłowy ch dany ch osobowy ch, (iii) prawo do 

ograniczenia przetwarzania dany ch osobowy ch, (iv ) prawo do zgłoszenia 

sprzeciwu w stosunku do przetwarzania dany ch osobowy ch w celu 

realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, (v ) prawo do 

usunięcia dany ch osobowy ch, w szczególności w przy padku, jeżeli dane 

nie są już niezbędne do celów, dla który ch zostały  zebrane, lub w inny  

sposób przetwarzane, albo jeżeli Podróżny  cof nął zgodę na ich 

przetwarzanie i nie istnieje żadna inna podstawa prawna umożliwiająca ich 

przetwarzanie, ewentualnie jeżeli dane osobowe przetwarzane są 

niezgodnie z prawem – prawo do usunięcia dany ch osobowy ch nie 

przy sługuje wobec dany ch osobowy ch przetwarzany ch w celu ustalenia, 

dochodzenia i obrony  roszczeń oraz w celu realizacji obowiązk ów 

prawny ch nałożony ch na Administratora, (v i) prawo do przeniesienia 

dany ch, czy li prawo do otrzy mania dany ch osobowy ch, które Podmiot 

dany ch przekazał dobrowolnie Administratorowi, w struktury zowanym, 

powszechnie uży wany m i nadający m się do odczy tu maszy nowego 

f ormacie, jeżeli dane te są przetwarzane w sposób zautomaty zowany. 

Podmiot dany ch może w ramach tego prawa również skorzy stać z prawa 

do przeniesienia dany ch osobowy ch do innego administratora, jeżeli takie 

przeniesienie będzie możliwe pod względem techniczny m.  

15.6. Jeżeli przetwarzanie dany ch osobowy ch Podmiotu dany ch odby wa się na 

podstawie zgody , Podmiot dany ch ma prawo w dowolny m momencie 

cof nąć zgodę na przetwarzanie dany ch osobowy ch. Cof nięcie udzielonej  

zgody  pozostanie bez wpły wu na zgodność z prawem przetwarzania,  

którego dokonano na podstawie zgody  przed jej cof nięciem.  

15.7. Administrator podaje do wiadomości następujące dane kontaktowe w celu 

zwracania się Podmiotów dany ch do Administratora: (i) do Administratora 

można się zwracać pisemnie na adres  jego siedziby , który  podany  jest 

wy żej, (ii) do Administratora można się zwracać za pośrednictwem adresu 

e-mail: sekretariat@sunf un.pl, (iii) do Administratora można się zwracać  

telef onicznie pod numerem telef onu: 22 257 08 00.   

15.8. Jeżeli Podmiot dany ch skorzy sta z któregoś z praw, które mu przy sługują 

zgodnie z RODO, a złożony  wniosek nie będzie umożliwiał wery f ikacji 

tożsamości wnioskodawcy  lub jeżeli Administrator będzie miał uzasadnione 

wątpliwości w stosunku do tożsamości osoby  wnioskodawcy , wtedy  

Administratorowi przy sługuje prawo do zwrócenia się do takiej osoby  z 

prośbą o przekazanie dany ch uzupełniający ch, które będą niezbędne do 

potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy . 

15.9. Podanie dany ch osobowy ch jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 

uniemożliwi dokonanie rezerwacji i zawarcie oraz realizację Umowy .  

15.10. Dane osobowe Podmiotu dany ch mogą zostać ujawnione zauf anym 

partnerom handlowy m Administratora, którzy  zapewniają realizację 

Umowy , w szczególności liniom lotniczy m, lotnisku, obiektom 

zakwaterowania, partnerom w miejscu Imprezy , przedstawicielom  

handlowy m pośredniczący m w sprzedaży  Imprez i usług Administratora, 

ubezpieczy cielowi ERV, administratorom parkingów, podmiotom 

przetwarzający m dane osobowe w celu realizacji obowiązków prawny ch i 

ochrony  interesów Administratora, w szczególności doradcom 

podatkowy m, f irmom audy torskim i kancelariom prawny m, jak również 

podmiotom zapewniający m wsparcie techniczne, w ty m wsparcie IT. Dane 

osobowe Podmiotu dany ch mogą by ć również udostępnione organom 

władzy  publicznej w zakresie i na warunkach określony ch w powszechnie 

obowiązujący ch przepisach prawa. 

15.11. Administrator inf ormuje, że w związku z zawarciem i realizacją Umowy  

dane osobowe Podmiotu dany ch mogą by ć przekazy wane poza Europejski 

Obszar Gospodarczy , w ty m również do państw trzecich, które nie zostały  

uznane decy zją Komisji Europejskiej za zapewniające odpowiedni stopień 

ochrony  dany ch osobowy ch, a przekazanie to jest niezbędne do wy konania 

Umowy  i zapewniania Podmiotowi dany ch wszy stkich świadczeń z niej 

wy nikający ch.  
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15.12. W razie podejrzenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z 

obowiązujący m prawem, Podmiotowi dany ch przy sługuje prawo do 

złożenia skargi do organu nadzoru, który m jest Prezes Urzędu Ochrony  

Dany ch Osobowy ch. 

15.13. Podmiot dany ch nie podlega decy zji, która opiera się wy łącznie na 

zautomaty zowany m przetwarzaniu, w ty m prof ilowaniu, i wy wołuje wobec 

Podmiotu dany ch skutki prawne lub w podobny  sposób istotnie na niego 

wpły wa. 

15.14. Administrator niniejszy m oświadcza, iż dane osobowe przetwarzane są 

wy łącznie w wy żej wy mieniony ch celach, zgodnie z prawem w zakresie 

ochrony  dany ch osobowy ch i odpowiednimi przepisami prawa Unii 

Europejskiej, z uży ciem odpowiednich środków techniczny ch, 

organizacy jny ch i bezpieczeństwa. 

 

16.  PARKING 

16.1. Celem zapewnienia Podróżny m jak najwy ższego komf ortu, Biuro Podróży  

of eruje możliwość  zawarcia umowy  o świadczenie usług parkingowy ch.  

Skorzy stanie przez Podróżnego z usług parkingowy ch jest całkowicie 

dobrowolne, a zawarcie Umowy  nie jest uzależnione od skorzy stania przez 

Podróżnego z usług parkingowy ch i nie łączy  się z koniecznością 

skorzy stania z ty ch usług. 

16.2. Jeżeli Podróżny  wy kupi usługi parkingowe lub jeśli zostaną mu nieodpłatnie 

zapewnione przez Biuro Podróży , wówczas  usługi parkingowe będą 

stanowiły  element Imprezy , a Biuro Podróży  będzie ponosiło  

odpowiedzialność za należy tą realizację całości Imprezy , w ty m także usług 

parkingowy ch, na zasadach określony ch w OWU i w Ustawie.   

16.3.  Jeżeli Podróżny  zdecy duje się na skorzy stanie z usług parkingowy ch, 

umowa o świadczenie usług parkingowy ch jest zawierana w momencie 

zawarcia Umowy . 

 

17.  NAGRODY I KONKURSY 

17.1.  W przy padku korzy stania z Imprezy , która stanowi nagrodę konkursową 

(bez względu na organizatora konkursu), Podróżny  jest upoważniony  do 

korzy stania wy łącznie z usług określony ch w regulaminie Imprezy  dla wy żej 

wy mienionej nagrody , który  został ustalony  pomiędzy  Biurem Podróży  i 

organizatorem konkursu, chy ba że Biuro Podróży  i Podróżny  zgodnie 

postanowią inaczej. 

 

18.  WAŻNE INFORMACJE 

18.1. Transport do desty nacji oznaczony ch jako „Egzoty czne” zostanie 

zapewniony  za pośrednictwem odpowiednich linii lotniczy ch, przy  czy m lot 

może odby wać się z między lądowaniem. W związku z powy ższym 

niezbędny m jest, aby  Podróżny , który  uczestniczy  w Imprezie oznaczonej  

jako „Egzoty czna”, spełniał wszelkie warunki konieczne do wjazdu, wy jazdu 

i przejazdu przez dany  kraj i wstępu na teren poszczególnego kraju, w tym 

w szczególności posiadał wy magane wizy , paszport o dłuższej niż zwy kle 

dacie ważności (posiadający  wolne strony ) lub inne dokumenty  

pozwalające na opuszczenie terminala lotniczego. Biuro Podróży  nie 

ponosi odpowiedzialności za nieudzielenie zezwolenia na wy jazd z danego 

kraju z powodu niespełnienia wy żej wy mieniony ch wy mogów z przy czyn 

leżący ch wy łącznie po stronie Podróżnego. 

18.2.  Biuro Podróży  wy raźnie zwraca uwagę na specy f ikę desty nacji 

nadmorskich, szczególnie w kwestii wy stępujący ch tam pełzający ch lub 

latający ch owadów, które są częścią tamtejszego środowiska naturalnego.  

18.3.  Biuro Podróży  wy raźnie zwraca uwagę, iż ze względu na specy fikę 

standardów zakwaterowania w niektóry ch desty nacjach oznaczony ch jako 

„Egzoty czne”, w przy padku zażądania zakwaterowania trzech lub więcej  

osób w jedny m pokoju, może dojść do sy tuacji, w której dziecko będzie 

zobowiązane dzielić łóżko ty pu małżeńskiego z dwoma osobami dorosły mi.  

W tego ty pu desty nacjach oznaczony ch jako „Egzoty czne” może nie 

obowiązy wać prawo do zagwarantowania tzw. „dostawki”. Wstawienie 

„dostawki”, a także ewentualnie trzeciego i kolejnego łóżka w pokoju może 

by ć w dany m hotelu uzależnione od zgłoszenia osobnego żądania w tym 

przedmiocie, dostępności i ilości łóżek w dany m hotelu, a także od 

uiszczenia dodatkowej opłaty . 

18.4.  Mając na uwadze chęć zapobiegania powstaniu ewentualny ch szkód w 

mieniu Podróżny ch, Biuro Podróży  wy raźnie zaleca Podróżny m, aby  nie 

podróżowali z przedmiotami lub gotówką o znacznej wartości. W 

przy padku, gdy  pomimo wy żej wskazany ch zaleceń, Podróżni podróżują z 

przedmiotami lub kwotami pieniężny mi o znacznej wartości, wówczas  

Podróżni powinni zapy tać w recepcji hotelu o możliwość bezpiecznego 

przechowy wania wy żej wskazany ch przedmiotów lub kwot, w 

szczególności o możliwość przechowy wania takich przedmiotów lub kwot 

w sejf ie mieszczący m się w recepcji hotelu. Jednakże decy zję o oddaniu 

takich przedmiotów lub kwot na przechowanie Podróżni podejmują we 

własny m zakresie. 

 

19.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

19.1.  Wszy stkie dane i inf ormacje o usługach, cenach i warunkach Imprez, 

zawarte w materiałach Biura Podróży  odpowiadają inf ormacjom znany m w 

okresie wy dania wy żej wy mieniony ch materiałów. Inf ormacje doty czące 

wy ży wienia (w szczególności f orma wy ży wienia – zakres, miejsce i godziny  

wy dawania posiłków), dodatkowy ch usług świadczony ch w hotelu (zajęcia  

f itness, korzy stanie z basenów, itd.) mogą ulec zmianie w ciągu trwania 

danego sezonu, o czy m Biuro Podróży  poinf ormuje Podróżny ch. W celu 

uzy skania aktualny ch inf ormacji na temat Imprez, Biuro Podróży  zaleca 

korzy stać ze strony  internetowej Biura Podróży . 

19.2.  W celu ułatwienia Podróżny m jak najlepszego dostępu do inf ormacji o 

of erowany ch rodzajach zakwaterowania, Biuro Podróży  w swoich 

materiałach zamieszcza inf ormacje o dostępny ch stronach internetowy ch 

doty czący ch miejsc zakwaterowania.  Wy żej wy mienione strony  

internetowe mogą by ć wy korzy stane przez Podróżny ch w celu uzy skania 

inf ormacji inny ch niż wy magane Ustawą i przekazy wane przez Biuro 

Podróży  w wy konaniu obowiązków wy nikający ch z Ustawy .    

19.3.  Ze względu na długość ory ginalny ch nazw niektóry ch miejsc 

zakwaterowania, Biuro Podróży  inf ormuje, że niektóre nazwy  umieszczone 

w materiałach Biura Podróży  mogą zostać skrócone z uwagi na 

ograniczoną ilość miejsca.   

19.4.  Strony  zobowiązują się do rozwiązy wania ewentualny ch sporów 

powstały ch na tle zawarcia lub wy kony wania Umowy , w ty m wy nikających 

z OWU, na zasadach określony ch w bezwzględnie obowiązujący ch 

przepisach prawa. Sądem właściwy m do rozstrzy gnięcia sporów będzie 

sąd polski, przy  uwzględnieniu właściwości wskazanej w kodeksie 

postępowania cy wilnego. 

19.5. W sprawach nieuregulowany ch w OWU stosuje się odpowiednio przepisy  

kodeksu cy wilnego, Ustawy  oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy  

prawa.   

19.6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy , OWU lub inny ch materiałów 

Biura Podróży , które stanowią integralną część Umowy  okażą się nieważne 

lub nieskuteczne, nie uchy bia to ważności pozostały ch postanowień,  a 

zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy  bezwzględnie 

obowiązującego prawa. Zaleca się, aby  Podróżny , przed zawarciem  

Umowy  zapoznał się z Ustawą, w ty m w szczególności z uprawnieniami i 

obowiązkami Biura Podróży  i Podróżnego. Ustawa oraz dy rekty wa, na 

podstawie której przetransponowano Ustawę do prawa krajowego są 

dostępne za pośrednictwem strony  internetowej Biura Podróży .  

19.7. Biuro Podróży  inf ormuje, że Podróżny  nie może zrzec się w całości lub w 

części praw wy nikający ch z Ustawy . Postanowienia Umów zawarty ch z 

Podróżny mi oraz oświadczenia Biura Podróży  zmierzające do wy łączenia 

lub ograniczenia odpowiedzialności określonej w Ustawie są nieważne.  

Postanowienia Umów zawierany ch z Podróżny mi lub oświadczenia 

Podróżnego mniej korzy stne dla Podróżnego niż postanowienia Ustawy  są 

nieważne. W miejsce postanowień Umowy  mniej korzy stny ch dla 

Podróżnego obowiązują przepisy  Ustawy .   

19.8. OWU wchodzą w ży cie z dniem 10 kwietnia 2019 r. i zastępują doty chczas 

obowiązujące Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach tury stycznych 

organizowany ch przez Blue Sty le Sp. z o.o. 


