
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 
§1 

1 Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej po zapoznaniu się przez Klienta 
z ofertą Organizatora, podaniu pełnych danych Uczestnika i wpłaceniu zaliczki w 
wysokości 500zł ceny imprezy. Umowa bez wpłaty zaliczki nie stanowi podstawy 
do rezerwacji.  

§2 
1. Organizator na podstawie Umowy, zobowiązuje się zorganizować usługę 
turystyczną, zrealizować jej program oraz zabezpieczyć ilości i jakości zawartych 
w ofercie świadczeń, o których mowa w „Program- Informacja o Imprezie 
Turystycznej”, stanowiący Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, zaś Klient 
zobowiązuje się zapłacić cenę we wskazanym terminie. 
2. Ceny usług i świadczeń są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i 
usług. 
3. Cenę za udział w imprezie w wysokości określonej w „Umowie o świadczenie 
usług turystycznych” należy wpłacić w dwóch ratach:  
- zaliczka w kwocie 500 zł płatna przy podpisaniu umowy,  
- pozostała kwota płatna nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.  
4. Wpłaty należy dokonać w siedzibie Organizatora lub na konto bankowe: Bank 
Millennium S.A. nr: 35 1160 2202 0000 0000 6075 7579.  
5. W przypadku niedokonania przez Klienta, w ustalonym terminie, wpłaty 
zaliczki lub pozostałej części ceny wynikającej z Umowy, Organizator jest 
uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Klienta. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny imprezy w 
przypadku udokumentowanego wpływu na podwyższenie ceny: wzrostu kosztów 
transportu, podatków, opłat urzędowych lub opłat należnych lub wzrostu kursu 
walut, nie później jednak niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy.  
7.Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Klienta o 
proponowanym podwyższeniu ceny przedstawiając kalkulację podwyższenia ceny, 
a Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora, czy 
przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od umowy za natychmiastowym 
zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń. 

§3 
1.Organizator oświadcza, iż posiada gwarancję ubezpieczeniową AXA 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) 
przy ul. Chłodnej 51, spełniająca wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku i 
usługach turystycznych o sumie gwarancyjnej w wysokości 123.639,60 zł. 

2.Organizator ubezpiecza wszystkich Uczestników imprezy w zakresie: następstw 
nieszczęśliwych wypadków na kwotę 7.000 zł, a w przypadku wyjazdów 
zagranicznych do wysokości 10.000 Euro od kosztów leczenia oraz do 800 zł od 
utraty bagażu w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w 
Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51. 
3.Ubezpieczenie gwarantowane przez Organizatora nie obejmuje ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji z udziału przez Klienta z udziału w imprezie. Klient może 
zawrzeć powyższe ubezpieczenie na własny koszt. 

§4 
1.Klient może bez zgody Organizatora przenieść na inną osobę wszystkie 
przysługujące mu prawa z tytułu Umowy, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie 
wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki. Przeniesienie praw i przejęcie 
obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim jest skuteczne wobec 
Organizatora, jeżeli Klient poinformuje go o tym, nie później niż 7 dni przed 
terminem rozpoczęcia imprezy określonym w Umowie. 
2. Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez 
Organizatora w wyniku zmiany, Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia 
odpowiadają solidarnie. 

§5 
1.W razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od 
Organizatora przed rozpoczęciem imprezy w wyniku których Organizator będzie 
zmuszony do zmiany istotnych warunki umowy z Klientem, Organizator 
niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient będzie 
uprawniony do poinformowania Organizatora w terminie 3 dni o: odstąpieniu od 
umowy połączonym z natychmiastowym zwrotem wszystkich uiszczonych 
świadczeń lub o przyjęciu proponowanych zmian Umowy. 
2.Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy turystycznej jeśli 
liczba uczestników nie osiągnie zakładanego minimum uczestników (imprezy 
autokarowe- 20 osób) i poinformuje o tym Klienta na piśmie w terminie 7 dni 
przed dniem rozpoczęcia imprezy, zwracając jednocześnie wszelkie dotychczas 
uiszczone przez Klienta świadczenia. 

§6 
1. W przypadku, gdy po przybyciu Uczestnika na imprezę turystyczną okaże się, 
że jego stan zdrowia uniemożliwia mu wzięcie udziału w imprezie, pomimo 
złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 
imprezie turystycznej, Organizator uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy 
ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim zawiadomieniu Klienta o braku 
możliwości udziału ze względu na stan zdrowia, o odstąpieniu od Umowy. 



2.Niewykorzystanie przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie świadczeń 
objętych programem imprezy nie może stanowić podstawy do obniżenia 
płatności za imprezę lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia. 
3. W przypadku przerwania pobytu na imprezie z przyczyn leżących wyłącznie po 
stronie Uczestnika równowartość części niewykorzystanych świadczeń 
odpowiadających wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych przez 
Organizatora nie będzie zwracana. 

§7 
1. Rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej może nastąpić jedynie w formie 
pisemnego oświadczenia złożonego przez Klienta.  
2. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę doręczenia Organizatorowi rezygnacji.   
3. W przypadku rezygnacji z imprezy Organizator dokonuje zwrotu wpłaconej 
ceny pomniejszonej proporcjonalnie o rzeczywiście poniesione koszty przez 
Organizatora. 

§8 
W przypadku braku możliwości realizacji świadczeń, które zgodnie z Umową 
miały być zrealizowane w trakcie imprezy turystycznej, Organizator bez 
obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykona w ramach tej imprezy 
odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego będzie 
niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy, Organizator dokona 
zwrotu Klientowi różnicy w wartości między świadczeniami określonymi w 
Umowie, a faktycznie zrealizowanymi. 

§9 
1.Jeżeli w trakcie trwania imprezy Uczestnik stwierdzi wadliwe wykonywanie 
Umowy, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora. 
2. W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy przez 
Organizatora, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji złożonej w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, zawierającej 
wskazanie uchybienia oraz sprecyzowanie swojego żądania. 
3.Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia reklamacji. 
4. Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
usług w czasie imprezy turystycznej ogranicza się do dwukrotności ceny imprezy 
względem każdego Klienta. 

§10 
1.Klient oświadcza, że został poinformowany, że administratorem jego danych 
osobowych jest: Andrzej Jaworski prowadzący działalność gospodarczą Szkoła 
Sportu i Rekreacji Fan-Sport Andrzej Jaworski z siedzibą w Łańcucie. 

2 Dane te są zbierane przez Organizatora w celu realizacji umowy o świadczenie 
usług turystycznych oraz w celach marketingowych. Klient ma prawo do dostępu 
i poprawiania treści tych danych.  
3.Klient podpisując niniejszą Umowę wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych przez Andrzeja Jaworskiego prowadzącego działalność gospodarczą 
Szkołę Sportu i Rekreacji Fan-Sport Andrzej Jaworski z siedzibą w Łańcucie w 
celach realizacji Umowy oraz w celach marketingowych. 
4. Podanie danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika jest 
dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie niniejszej Umowy. 
5. Dane osobowe Klienta i Uczestnika zostaną przekazane przez Organizatora 
Ubezpieczycielowi dla celów objęcia odpowiednim ubezpieczeniem oraz realizacji 
świadczeń ubezpieczeniowych. 

§11 
Klient podpisując niniejszą Umowę, wyraża zgodę na świadczenie przez Andrzeja 
Jaworskiego prowadzącego działalność gospodarczą Szkołę Sportu i Rekreacji 
Fan- Sport Andrzej Jaworski usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną przy użyciu telefonu oraz poczty 
elektronicznej w zakresie informacji handlowych oraz w celach organizacyjnych. 
Powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie. 

§12 
Podstawę prawną niniejszej Umowy stanowią odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, w szczególności ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o usługach 
turystycznych oraz ustawa z 23 kwietnia 1965 roku Kodeks cywilny oraz inne 
przepisy dotyczące ochrony konsumenta. 

§13 
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej Umowy będą 
rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia, przez sąd powszechny 
właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
 


