OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa dotycz
wszystkich imprez
turystycznych (m.in. kolonii, obozów i zimowisk) organizowanych przez
Dzieci
Akademi Przygody s.c. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o us ugach turystycznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.
Nr 55, poz. 578, z pó n. zm.
2. Organizatorem imprez turystycznych zwanym dalej „Organizatorem” jest Biuro
Podró y Dzieci ca Akademia Przygody s.c., 01-315 Warszawa, ul. Lazurowa
4/145. Organizator jest wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki
i Po redników Turystycznych pod numerem 944 przez Marsza ka
Województwa Mazowieckiego oraz posiada gwarancj ubezpieczeniow
zgodnie z Ustaw , o której mowa w pkt.1.
3. Warunki Uczestnictwa stanowi integraln cz
Umowy-Zg oszenia o us ug
turystyczn , okre laj prawa i obowi zki uczestników imprez turystycznych
zwanych dalej „Klientami” lub „Uczestnikiem” oraz Organizatora.

§ 2 ZAWARCIE UMOWY-ZG OSZENIA
1. Umowa-Zg oszenie jest zawierana z Klientem w formie pisemnej
po zapoznaniu si przez niego z ofert Organizatora, Warunkami Uczestnictwa
i warunkami umowy, Ramowym Programem danego wyjazdu (wg oferty) oraz
po podaniu pe nych danych teleadresowych i wp aceniu zaliczki w wysoko ci
okre lonej w ofercie danej imprezy turystycznej w terminie okre lonym
w umowie.
2. Uczestnik imprezy turystycznej (b cy osob niepe noletni ) musi posiada
pisemn zgod rodziców/opiekunów prawnych, przez co rozumie si
podpisanie przez nich umowy oraz nale yte wype nienie i podpisanie Karty
Kwalifikacyjnej Uczestnika oraz dostarczenie jej do Organizatora lub na
miejsce zbiórki.
3. Pe na nale no za udzia w imprezie turystycznej powinna zosta uregulowana
w uzgodnionym terminie. Je li uzgodniony termin nie mo e zosta dotrzymany,
nale y poinformowa o tym fakcie w skuteczny sposób Organizatora. Nie
wywi zanie si przez Klienta z powy szych ustale b dzie równoznaczne
z odst pieniem od umowy na warunkach okre lonych w § 8.

§ 3 WARUNKI P ATNO CI
1. Ceny us ug i wiadcze dla Klientów s cenami umownymi i obejmuj podatek
od towarów i us ug.
2. Miejscem spe nienia wiadczenia pieni nego przez Klienta, wynikaj cego
z zawartej umowy jest wskazany przez Organizatora rachunek bankowy lub
przedstawiciel Organizatora wydaj cy jednocze nie pokwitowanie przyj cia
wp aty i jej wysoko ci.
3. Ca a nale no za imprez turystyczn powinna zosta wp acona przez Klienta
w terminie do 21 dni przed dniem rozpocz cia danej imprezy turystycznej,
chyba e strony w umowie zastrzeg inny termin p atno ci.

§ 4 ZMIANA WIADCZE / WIADCZENIE ZAST PCZE
1. W przypadku wyst pienia nieprzewidzianych okoliczno ci, niezale nych
od Organizatora przed rozpocz ciem imprezy turystycznej, w wyniku których
Organizator jest zmuszony zmieni istotne warunki umowy z Klientem –
Organizator niezw ocznie poinformuje o tym Klienta na pi mie lub w inny
skuteczny sposób. Klient decyduje czy przyjmuje proponowan zmian umowy
czy odst puje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wiadcze i bez
obowi zku zap aty kary umownej czy te innych kosztów i op at.
2. Organizator zastrzega sobie mo liwo zmiany programu imprezy turystycznej
w trakcie jej trwania z przyczyn niezale nych od niego (si a wy sza). W takiej
sytuacji Organizator zapewnia program alternatywny/zast pczy, który nie
powoduje istotnych zmian postanowie umowy, a standard i zakres wiadcze
zostanie zachowany.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwo ania imprezy lub wiadcze je li
ich realizacja by aby niebezpieczna dla ycia i zdrowia uczestników
z niezale nych od Organizatora powodów lub okoliczno ci (si a wy sza).
4. Organizator zastrzega sobie mo liwo
odwo ania imprezy, je li liczba
uczestników imprezy nie osi gnie planowanej liczby uczestników. W takim
przypadku Klient otrzymuje zwrot wszystkich wniesionych wiadcze i bez
obowi zku zap aty kary umownej czy te innych kosztów i op at. Odwo anie
imprezy z powodu zbyt ma ej liczby uczestników nie mo e nast pi w terminie
krótszym ni 7 dni od planowanego jej rozpocz cia.

§ 5 PRAWA KLIENTA
1. Klient ma prawo do wiadcze okre lonych w umowie i ofercie/katalogu,
stanowi cych integraln cz
umowy.
2. Niewykorzystanie wszystkich
wiadcze
w trakcie trwania imprezy
turystycznej przez Klienta z przyczyn le cych po stronie Klienta, nie
uprawniaj do zwrotu zap aconej nale no ci.
3. Klient w trakcie trwania imprezy turystycznej uprawniony jest do korzystania
z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora, a na Organizatorze
spoczywa ten obowi zek.

§ 6 OBOWI ZKI KLIENTA / UCZESTNIKA
1. Uczestnik kolonii/obozu/zimowiska jest zobowi zany podporz dkowa si
poleceniom i wskazówkom wychowawców, kierownika kolonii, pilota,
bezwzgl dnie zobowi zuje si podporz dkowa poleceniom instruktorów b
ratowników przeprowadzaj cych lub nadzoruj cych przeprowadzane zaj cia
programowe.
2. Uczestnik ma obowi zek zg asza wychowawcy / instruktorom lub opiece
medycznej uwagi co do swojego stanu zdrowia lub urazów w czasie trwania
imprezy turystycznej.
3. Uczestnikom zabrania si : posiadania i palenia tytoniu oraz innych tego typu
ywek, posiadania i spo ywania alkoholu oraz napojów energetycznych,
zawieraj cych w sk adzie kofein i tauryn oraz samowolnego oddalania si
od grupy. Niedopuszczalne jest równie zachowanie stwarzaj ce zagro enie dla
innych uczestników imprezy.
4. Uczestnikom zabrania si wykorzystywania posiadanych przez siebie telefonów
komórkowych w sposób niew ciwy, tj. w szczególno ci: wykonywania
po cze / wysy ania sms-ów w celach niekulturalnych zabaw i obra ania
rozmówcy / odbiorcy, wykonywania po cze na numery telefonów

5.

6.

7.
8.

alarmowych bez uzasadnionej potrzeby, udost pniania materia ów i tre ci
(sms-ów, plików tekstowych i graficznych, mp3, filmów) ogólnie
uwa anych za wulgarne i nie przeznaczonych dla osób poni ej 18-tego roku
ycia innym uczestnikom wyjazdu.
W przypadku powa nego naruszania regu kolonii/obozu/zimowiska przez
Uczestnika, Organizator mo e rozwi za z Klientem umow bez prawa
zwrotu nale no ci za niewykorzystane wiadczenia. W takim wypadku
wszystkie koszty zwi zane z powrotem z imprezy Uczestnika obci aj
Klienta i obliguj Klienta do odebrania Uczestnika z miejsca trwania
imprezy turystycznej na w asny koszt.
Uczestnicy zobowi zani s utrzymywa porz dek i czysto w zajmowanych
przez siebie pokojach oraz zachowywa
nale yty porz dek
w przechowywaniu swojej garderoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu higieny uczestnika
przez uprawnion do tego osob (higienistk , piel gniark , lekarza).
Klient ponosi odpowiedzialno
za zachowanie i wszelkie szkody
wyrz dzone przez Uczestnika oraz zobowi zuje si do pokrycia kosztów ich
usuni cia.

§ 7 ODPOWIEDZIALNO

ORGANIZATORA

1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienale yte wykonanie umowy
o wiadczenie us ug turystycznych, chyba e niewykonanie lub nienale yte
wykonanie jest spowodowane:
a. dzia aniem lub zaniechaniem Klienta lub Uczestnika,
b. dzia aniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestnicz cych
w wykonywaniu us ug przewidzianych w umowie, je li tych dzia
lub
zaniecha nie mo na by o przewidzie ani unikn ,
c. si wy sz .
2. Organizator ponosi odpowiedzialno
za niewykonanie lub nienale yte
wykonanie umowy o
wiadczenie us ug turystycznych jednak e
w wysoko ci nie wy szej ni dwukrotno ceny imprezy turystycznej.
Ograniczenie odpowiedzialno ci nie dotyczy szkód na osobie.
3. Organizator na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A.
umowy generalnej ubezpieczenia nr 200291 z dnia 14.01.2012 r. zawiera
ubezpieczenia na rzecz klientów uczestnicz cych w organizowanych
imprezach krajowych. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w
umowie uczestnictwa/umowie zg oszenia udzia u w imprezie turystycznej.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za utrat przez Uczestnika rzeczy
osobistych, pieni dzy, a w szczególno ci za telefony komórkowe, aparaty
fotograficzne i pozosta y warto ciowy sprz t oraz niew ciwy sposób ich
eksploatacji przez Uczestnika. Rzeczy takie powinny zosta przekazane do
depozytu opiekunom grup.
5. Opiek
na
koloniach/obozach/zimowiskach
sprawuje
kierownik
pedagogiczny i wychowawcy zatwierdzeni przez Kuratorium. W czasie
przeprowadzania zaj
programowych wymagaj cych obecno ci lub
nadzoru osób z dodatkowymi uprawnieniami, osoby takie zostan
zapewnione.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rozk adu jazdy autokaru
i po cze PKP. Na trasie przejazdu autokaru/poci gu i na poszczególnych
przystankach/stacjach mog wyst pi opó nienia z przyczyn niezale nych
od Organizatora.

§ 8 REZYGNACJA Z IMPREZY
1. Rezygnacja (odst pienie od umowy) z udzia u w imprezie wymaga formy
pisemnej. W przypadku rezygnacji przez Klienta, Organizator, z uwagi na
poniesione koszty, zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta
odst pnego przewidzianego w art. 396 kodeksu cywilnego. Wysoko
odst pnego okre lona zostanie indywidualnie dla Klienta rezygnuj cego
z danej imprezy turystycznej, w wysoko ci faktycznie poniesionych kosztów
przez Organizatora.
2. Organizator, w sytuacji rezygnacji z udzia u w imprezie turystycznej,
o której mowa w pkt.1 podaje informacyjnie, e w praktyce rednia
wysoko poniesionych z tego tytu u kosztów kszta tuje si nast puj co:
a. 50z /osob – je li z enie rezygnacji nast pi o do 30 dni przed
rozpocz ciem imprezy,
b. 40% ceny imprezy – je eli z enie rezygnacji nast pi o pomi dzy 29
a 14 dniem przed rozpocz ciem imprezy,
c. 40%-70% ceny imprezy – je eli z enie rezygnacji nast pi o
pomi dzy 13 a 7 dniem,
d. 70%-90% ceny imprezy – je eli z enie rezygnacji nast pi o do 6 dni
przed rozpocz ciem imprezy,
e. 100% ceny imprezy – je eli z enie rezygnacji nast pi o w dniu
rozpocz cia imprezy lub w trakcie jej trwania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta odszkodowania
z tytu u utraconych zysków.
4. W przypadku rezygnacji, mo na stara si o indywidualne rozpatrzenie
kwestii kosztów przez Organizatora. W skrajnych przypadkach, Organizator
mo e odst pi od swoich roszcze i indywidualnie rozpatrzy pisemn
rezygnacj .

§ 9 POSTANOWIENIA KO COWE
1. Ewentualne reklamacje nale y sk ada w formie pisemnej do Organizatora
w terminie do 30 dni od zako czenia imprezy turystycznej.
ciwe prezentowanie
jego oferty przez osoby trzecie (np. po redników, agentów turystycznych).
3. W sprawach nieuregulowanych maj zastosowanie przepisy Ustawy
o Us ugach Turystycznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy
dotycz ce ochrony konsumenta.
4. Ewentualne sprawy sporne b
rozstrzygane polubownie, a w przypadku
braku porozumienia przez w ciwy miejscowo i rzeczowo s d powszechny.
5. Klient wyra a zgod na zachowanie i przetwarzanie jego i Uczestnika
danych osobowych dla potrzeb Biura zgodnie z Ustaw o Ochronie Danych
Osobowych. Klient ma prawo wgl du i korekty danych dotycz cych jego
osoby.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za niew

