
     WARUNKI UCZESTNICTWA
w imprezie turystycznej  której organizatorem jest Biuro Turystyczne  Gdanka Travel 

I. ZAWARCIE UMOWY
1. Zawarcie  umowy o  udział  w  imprezie  turystycznej  następuje  z  chwilą  podpisania  umowy –  zgłoszenia  na 

wycieczkę przez przedstawiciela organizatora -  Biuro Turystyczne Gdanka Travel   (zwanym dalej  Biurem) 
oraz przez   Uczestnika lub osobę reprezentującą Uczestnika   imprezy (zwanego dalej  Uczestnikiem),  oraz 
wpłacenia przez Uczestnika zaliczki określonej w umowie – zgłoszeniu.

2. Uczestnikiem może być zarówno Klient indywidualny jak i Klient grupowy.
3. Przez  imprezę  turystyczną  rozumie  się  pakiet  usług  turystycznych   świadczonych  przez  Biuro  na  rzecz  

Uczestnika wymieniony w programie będącym integralną częścią umowy – zgłoszenia 
4. Uczestnik podpisując umowę – zgłoszenie oświadcza, że działa w imieniu i z upoważnienia osób, które zgłasza 

do udziału w imprezie i na rzecz których będą świadczone usługi zgodnie z umową – zgłoszeniem i programem 
imprezy.

5. Podpisując umowę – zgłoszenie  Uczestnik  potwierdza znajomość warunków uczestnictwa Biura i przyjmuje je 
za obowiązujące, oraz wyraża zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie  danych osobowych z dnia 29 sierpnia 
1997r. (art. 23 pkt. 1 w związku z art. 7 pkt. 5) na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich danych 
osobowych niezbędnych dla realizacji podróży z Biurem oraz na przechowywanie ich w bazie danych systemu 
rezerwacyjnego Biura.

6. Uczestnik  jest zobowiązany poinformować Biuro o wszelkich  zmianach swoich danych. Informacje te winny 
być przekazywane niezwłocznie do Biura. W przypadku braku takiej informacji lub przekazania jej w terminie 
uniemożliwiającym załatwienia niezbędnych formalności Biuro nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tego  
wynikłe.

7. Niniejsze warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy  - zgłoszenia udziału w imprezie.

II. REALIZACJA UMOWY
1. Biuro jest odpowiedzialne za przebieg imprezy zgodny z programem oraz za umówioną jakość świadczeń.
2. W przypadku jeśli  przed rozpoczęciem imprezy Biuro jest  zmuszone z przyczyn  od niego  niezależnych do  

zmiany istotnych  warunków  umowy  z  Uczestnikiem  powinno  go  o  tym  fakcie  niezwłocznie,  pisemnie  
poinformować. Przez istotne warunki umowy rozumie się między innymi: zmianę terminu imprezy, zmianę  
kategorii zakwaterowania  na  niższą,  zmianę  środka transportu,  anulację  części  świadczeń.  W takiej  
sytuacji Uczestnik ma prawo do przyjęcia proponowanych zmian lub odstąpienia od umowy bez poniesienia 
jakichkolwiek kosztów w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie. Swoją decyzję Uczestnik  
przekazuje Biuru w formie pisemnej. W przypadku odstąpienia Uczestnika od umowy lub w przypadku 
konieczności anulowania przez Biuro imprezy,   Biuro zwróci Uczestnikowi wpłacone przez niego koszty w  
całości.  Biuro  dokona  zwrotu  na  wskazane  przez  Uczestnika  konto  w ciągu  7  dni  od  otrzymania  decyzji  
Uczestnika.

3.   W przypadku gdy zmiany świadczeń nastąpią w trakcie trwania imprezy Biuro jest zobowiązane do dokonania 
zwrotu  Uczestnikowi  wartości  nie  zrealizowanych  świadczeń  lub  różnicy  wartości  między  świadczeniami  
określonymi  w umowie a świadczeniami zastępczymi,  w przypadku gdy Uczestnik  nie otrzyma świadczeń  
zastępczych o tej samej lub wyższej wartości. Otrzymanie przez Uczestnika świadczeń zastępczych o wyższej  
wartości  nie  zobowiązuje  Uczestnika  do  pokrycia  różnicy  na  rzecz  Biura  z  wyjątkiem  przypadku,  kiedy  
świadczenia o wyższej wartości zostały Uczestnikowi wydane na jego żądanie. Uczestnikowi nie przysługuje  
rekompensata w przypadku otrzymania świadczeń zastępczych, w innym niż przewidywał program obiekcie, lecz 
takiej samej kategorii.

4. Biuro nie będzie dokonywało zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały  wykorzystane przez Uczestnika  z 
przyczyn leżących po  jego stronie,  takich jak np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja 
z części lub całości świadczeń. Nie mogą być przedmiotem roszczeń znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem 
imprezy okoliczności powodujące utrudnienia lub niewygody.

5. Biuro ubezpiecza  Uczestnika imprezy w zakresie kosztów leczenia (KL), następstw nieszczęśliwych wypadków 
(NW)  i  bagażu  podróżnego  w  TU  Europa.  W  trakcie  trwania  imprezy  Biuro  jest  zobowiązane  pomóc  
Uczestnikowi w realizacji  świadczeń  wynikających  z  ubezpieczenia.  Dochodzenie  roszczeń  wynikających  z  
ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Uczestnika w towarzystwie ubezpieczeniowym.

6. Ewentualne  reklamacje  Uczestnik  powinien  zgłaszać  niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji  będącej  źródłem  
reklamacji na piśmie do pilota Biura, który (samodzielnie lub za pośrednictwem Biura) dołoży  wszelkich starań, 
aby usunąć przyczyny reklamacji lub załatwi świadczenia zastępcze. Uzupełnienia zgłaszanych reklamacji mogą 
być składane w Biurze nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy. Niezbędnym warunkiem 
rozpatrywania reklamacji jest zgłoszenie jej przez Uczestnika w formie pisemnej. Biuro jest zobowiązane do  
rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymania 
reklamacji.



III.  ANULACJA I  REZYGNACJA Z IMPREZY

        1.    Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania imprezy z przyczyn  od Biura niezależnych, takich       
                          jak działanie siły wyższej,  decyzje  władz państwowych  lub lokalnych,  strajki,  klęski  żywiołowe a także,  w  

przypadku imprezy zagranicznej,  drastycznej zmiany ceny walut.
        2.    Biuro zastrzega sobie również prawo do odwołania lub podwyższenia ceny imprezy w przypadku 

mniejszej ilości Uczestników niż  ilość dla której impreza została skalkulowana zgodnie z informacją podaną w 
umowie – zgłoszeniu. Informację o anulowaniu bądź podwyższeniu ceny imprezy  Biuro przekaże Uczestnikom 
nie później niż 21 dni przed  planowaną datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku otrzymania informacji o 
konieczności podwyższeniu ceny imprezy,  Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w imprezie,  składając 

pisemną rezygnację w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji. W takim przypadku Biuro zwróci Uczestnikowi 
100% wpłaconych zaliczek. 
        3.    Uczestnik może zrezygnować z imprezy przed jej rozpoczęciem w dowolnym czasie.  Rezygnacja dla swej 

ważności  może nastąpić wyłącznie  w formie pisemnej.
        4.    Ewentualne koszty ponoszone przez Uczestnika w przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po jego stronie 

będą rozliczane indywidualnie na podstawie udokumentowanych,  rzeczywistych kosztów poniesionych przez 
Biuro. 

        5.     Uczestnik może przenieść swój udział w imprezie na inną osobę spełniającą wszystkie warunki udziału w   
imprezie jeśli osoba ta przyjmuje jednocześnie wszystkie wynikające z udziału w imprezie obowiązki Uczestnika. 
Przeniesienie praw i przejęcie obowiązków o których mowa jest skuteczne wobec Biura o ile uczestnik 
zawiadomi  o zmianie Biuro ze stosownym wyprzedzeniem umożliwiającym Biuru dokonanie wszelkich 
niezbędnych zmian na liście uczestników bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Biuro pisemnie potwierdzi 
przyjęcie zmiany.

 
IV.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ , UBEZPIECZENIE, WYŁĄCZENIA

      1.   w trakcie trwania imprezy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów, zasad bezpieczeństwa     
warunków użytkowania i innych przepisów ogólnych we wszystkich obiektach, środkach transportu i miejscach 
zakwaterowania.

   2. Uczestnik  w trakcie  trwania  imprezy zagranicznej  jest  objęty,  w ramach  posiadanej  przez  Biuro Umowy  
Ubezpieczenia,  pakietem ubezpieczeniowym Towarzystwa Ubezpieczeń  EUROPA  S.A  z  siedzibą  we  
Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 2-3, 53-333 Wrocław, obejmującym  koszty  leczenia  (KL),  następstwa  
nieszczęśliwych  wypadków  (NNW)  oraz  utratę  lub  uszkodzenie  bagażu  (BP).   Szczegółowe  warunki  
ubezpieczenia znajdują się na stronie ubezpieczyciela: www.tueuropa.pl. 

     3.   Uczestnik, dla własnego komfortu i bezpieczeństwa powinien zapoznać się i stosować do Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia Travel World TU EUROPA S.A. znajdujących się na stronie ubezpieczyciela www.tueuropa.pl, 
a w szczególności z zakresem ubezpieczenia, sumami gwarancyjnymi oraz wyłączeniami odpowiedzialności.

     4.    każdego Uczestnika wyjeżdżającego z naszym Biurem za granicę prosimy o zabranie ze sobą na wyjazd ważnej  
Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

     5.   Uczestnik  ma  prawo  do  zawarcia  dodatkowej,  indywidualnej   umowy ubezpieczenia  zarówno  od  kosztów  
leczenia,  następstw  nieszczęśliwych  wypadków,  bagażu,  chorób  przewlekłych  oraz  kosztów  rezygnacji  w  
dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.

    6.    Uczestnik wyraża zgodę, w przypadku konieczności hospitalizacji, na zwolnienie lekarzy leczących w kraju i za 
granicą, z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej wobec TU EUROPA oraz na zezwolenie na udostępnienie 
TU EUROPA dokumentacji z przebiegu leczenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1.   w  sprawach  nieuregulowanych  niniejszymi  warunkami  uczestnictwa  zastosowanie  mają  przepisy  Ustawy  o  
usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r (z późniejszymi zmianami),  oraz akty wykonawcze do ustawy i  
kodeksu cywilnego

     2.   w przypadku sporu sądowego właściwym dla jego rozstrzygnięcia jest właściwy Sąd Rejonowy.

http://www.tueuropa.pl/
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