
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 
organizowanej przez B.P. TRAVEL CENTER s.c. Ryszard Kaliński, Piotr Kaliński 
 
I. Postanowienia ogólne 
1. Zawarcie umowy z B.P. TRAVEL CENTER s.c. Ryszard Kaliński, Piotr Kalińki, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki i 

Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem 39/12, 
zaświadczenie nr 39/12, posiadającym numer REGON 812474092, NIP 852-23-56-208, zwanym dalej „ORGANIZATOREM”, 
następuje z chwilą zapoznania się z niniejszymi WARUNKAMI UCZESTNICTWA oraz podpisania przez Klienta i przedstawiciela 
ORGANIZATORA stosownego formularza umowy. Za osoby niepełnoletnie umowę podpisują ich przedstawiciele ustawowi.

2.  Klient zobowiązany jest do  wpłaty zaliczki w wysokości określonej w umowie. Klient zobowiązuje się dokonać dalszych wpłat w 
ustalonych w umowie terminach i wysokościach.

3. Przy zawieraniu umowy ORGANIZATOR określa rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz 
termin ich okazania lub dostarczenia ORGANIZATOROWI. Klient jest zobowiązany – zgodnie z niniejszymi warunkami uczestnictwa
oraz umową – do posiadania powyższych dokumentów.

II. Zmiany umowy, w tym odwołanie imprezy turystycznej
1. O wszelkich zmianach danych Klienta zamieszczonych w umowie, Klient powinien niezwłocznie powiadomić ORGANIZATORA. 

ORGANIZATOR nie odpowiada za niewykonanie umowy z powodu zmiany danych, o której nie został powiadomiony.
2. W przypadku gdy ORGANIZATOR jest zmuszony przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, z przyczyn od niego niezależnych, 

zmienić istotne warunki umowy z Klientem, z zastrzeżeniem punktu 5  niniejszego rozdziału, powinien niezwłocznie powiadomić o 
tym Klienta. W tej sytuacji Klient powinien niezwłocznie  poinformować ORGANIZATORA, czy:
1) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo
2) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń.

3. Jeżeli Klient zgodnie z punktem 2 niniejszego rozdziału odstępuje od umowy lub jeżeli ORGANIZATOR odwołuje imprezę 
turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo:
1) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie 
za zwrotem różnicy w cenie;
2) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

4. W wypadkach określonych w punkcie 3 niniejszego rozdziału Klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba 
że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:
1) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, a ORGANIZATOR powiadomił o tym 
Klienta na piśmie w uzgodnionym terminie;
2) siły wyższej.  

5. Cena ustalona w umowie może być podwyższona nie później niż 21 dni przed datą wyjazdu na imprezę turystyczną, jeżeli jest to 
uzasadnione i udokumentowane przez ORGANIZATORA:
a) wzrostem kosztów transportu,
b) wzrostem opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w 
portach morskich i lotniczych,
c) wzrostem kursów walut. 

6. O wzroście ceny Klient powinien być poinformowany nie później niż 21 dni przed datą wyjazdu na imprezę turystyczną. W przypadku 
braku zgody Klienta na zmianę cen, ORGANIZATOR zobowiązany jest do zwrotu wpłat dokonanych przez Klienta na poczet ceny 
imprezy turystycznej, chyba że wybierze uczestnictwo w imprezie zastępczej zgodnie z punktem  2 i 3 niniejszego rozdziału.

7. ORGAZNIZATOR, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących 
istotną część programu tej imprezy, jest obowiązany bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy 
odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie 
imprezy turystycznej, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.
W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, 
chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie:
1) działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub 
zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
2) siłą wyższą. 

III. Cena imprezy turystycznej
1. Cena imprezy turystycznej oraz warunki płatności określone są w umowie.

IV. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków uczestnika
1. W każdej chwili przed rozpoczęciem wyjazdu, Klient może odstąpić od umowy powiadamiając ORGANIZATORA o swojej 

rezygnacji. W sytuacji, gdy Klient odstąpi od umowy o świadczenie usług turystycznych lub nie rozpocznie podróży Klient 
zobowiązany będzie do pokrycia kosztów faktycznie poniesionych przez ORGANIZATORA, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. 
Rozliczenie tych kosztów nastąpi najpóźniej po zakończeniu imprezy turystycznej.

2. Oświadczenie Klienta o rezygnacji z imprezy przed jej rozpoczęciem powinno  nastąpić  na piśmie.
3. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy 

uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie 
obowiązków z umowy jest skuteczne wobec ORGANIZATORA, jeżeli Klient zawiadomi go o tym na co najmniej 21 dni przed 
rozpoczęciem imprezy. Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia solidarnie odpowiadają za:
a) nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz 
b) wszystkie koszty poniesione przez ORGANIZATORA w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej. 

V. Odpowiedzialność
1. ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że jest to spowodowane wyłącznie:

a) działaniem lub zaniechaniem Klienta,
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań 
lub zaniechania nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo

c) siłą wyższą 
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2. ORGANIZATOR odpowiada za szkody wynikłe z działania lub zaniechania jego kontrahentów jak za działania własne, chyba że były 
one spowodowane przyczynami, o których mowa w rozdziale V, pkt. 1, jak również, gdy przewiduje to umowa międzynarodowa, 
której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

3. Odszkodowania mogą być przyznane na podstawie uzasadnionych i wykazanych szkód powstałych na skutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez ORGANIZATORA. Odpowiedzialność ORGANIZATORA za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej ograniczona jest do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego 
klienta, z tym że ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

4. Klient zobowiązany jest do:  przestrzegania warunków umowy o imprezę turystyczną, w tym zgłoszenia się w wymaganym czasie na 
zbiórkę, do odprawy biletowo-bagażowej, przepisów prawa obowiązującego w Polsce  i na terenie kraju pobytu podczas imprezy 
turystycznej,  a także przestrzegania przepisów porządkowych, bezpieczeństwa i pożarowych w środkach transportu i miejscach 
zakwaterowania oraz do stosowania się do zaleceń pilota.
Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody.

5. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym 
wykonawcę usługi  oraz  ORGANIZATORA. Zawiadomienie może mieć formę reklamacji poprzez dodanie do niego roszczenia 
Klienta.

6. Niezależnie od powyższego Klient może zgłosić ORGANIZATOROWI  reklamację lub uzupełnić reklamację zgłoszoną podczas 
imprezy turystycznej,  zawierającą wskazanie uchybienia  w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania w terminie 
nie dłuższym niż 30 dni od dnia  zakończenia imprezy. 

7. Jeżeli ORGANIZATOR nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji złożonej zgodnie z punktem 5 i 6 niniejszego rozdziału w terminie
30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej, w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną. 

VI. Ubezpieczenie klientów
1. ORGANIZATOR zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, zgodnie z wymogiem określonym w art. 5 ust. 1 pkt 

2 ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997r. z późn. zm. umowę gwarancji ubezpieczeniowej w zakresie pokrycia kosztów 
powrotu Klienta do kraju, w sytuacji, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego 
powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Klienta w razie niewykonania zobowiązań umownych. W razie 
niewykonania przez ORGANIZATORA zobowiązań umownych Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  z siedzibą przy ul. 
Korsarzy 34, 70-540 Szczecin jest beneficjentem gwarancji i organem upoważnionym do wypłat środków z ubezpieczenia kosztów 
powrotu Klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez Klientów za imprezę turystyczną. Klient otrzymuje przy 
podpisaniu Umowy o świadczenie usług turystycznych kopię Certyfikatu potwierdzającego posiadanie powyższej gwarancji i jej 
warunki. Suma gwarancyjna wynosi 214 675  PLN.

2. Wszyscy uczestnicy imprezy turystycznej realizowanej za granicą ubezpieczeni są w Towarzystwie Ubezpieczeń Europa S.A. zgodnie 
z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Travel World (zakres standard). Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia 15000 Euro, koszty 
ratownictwa 5000 Euro, następstwa nieszczęśliwych wypadków 3000 Euro oraz bagaż podróżny 300 Euro. 

3. ORGANIZATOR rekomenduje dodatkowo zawarcie ubezpieczenia:
a) kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, których warunki znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W przypadku 
braku tego ubezpieczenia Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową związaną z ryzykiem kosztów rezygnacji z udziału w 
imprezie turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej. Ubezpieczenie rezygnacji z imprezy turystycznej powinno 
być zawarte najpóźniej w ciągu 3 dni od daty podpisania Zgłoszenia – Umowy o świadczenie usług turystycznych. Jeżeli zaś do 
rozpoczęcia imprezy turystycznej pozostaje mniej niż 30 dni, ubezpieczenie rezygnacji z imprezy turystycznej może być zawarte 
jedynie w dniu podpisania Umowy o świadczenie usług turystycznych.   
b) Ubezpieczenia od chorób przewlekłych, którego warunki znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

4. Warunki umowy ubezpieczenia są załącznikami do Zgłoszenia - Umowy.
5. W trakcie imprezy turystycznej ORGANIZATOR zobowiązany jest pomóc Klientowi w realizacji świadczeń wynikających z 

ubezpieczenia. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Klienta w Towarzystwie 
Ubezpieczeń Europa s.a. 

VII. Postanowienia końcowe
1. Jeżeli z treści formularza umowy wynika inne, niż w niniejszych WARUNKACH UCZESTNICTWA, uregulowanie poszczególnych 

kwestii – stosuje się postanowienia formularza umowy.
2. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszej 
umowy. Administratorem danych osobowych jest ORGANIZATOR oraz Towarzystwo Ubezpieczeń  Europa S.A Klient ma prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych WARUNKACH UCZESTNICTWA stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, przepisy obowiązujące na podstawie  umów międzynarodowych wiążących Polskę 
oraz wszelkie inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Podpis Klienta 
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