
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH, 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓ˚Y 

SOL-TOURS Tamara Wys∏ocka-Bobko
Biuro Podró˝y SOL-TOURS Tamara Wys∏ocka--
Bobko jest wpisane do rejestru Organizatorów
i PoÊredników Turystycznych Marsza∏ka Woje-
wództwa Ma∏opolskiego pod numerem Z/2/2005;
NIP 9451266727

I. ZASADY OGÓLNE
1. Biuro Podró˝y „SOL-TOURS”, zwane dalej Biu-

rem, z siedzibà w Krakowie, przy ul. Êw. Marka
11a jest Organizatorem Turystyki zgodnie
z Ustawà o us∏ugach turystycznych z dnia
29.08.1997 r. wraz z póêniejszymi zmianami.

2. Prawa i obowiàzki Uczestników oraz Biura okre-
Êlajà wydane w oparciu o art. 385 (1) KC oraz
o Ustaw´ o us∏ugach turystycznych z dnia
29.08.1997 r.: „Umowa o udzia∏ w imprezie”
zwana dalej Umowà, „Warunki uczestnictwa
w imprezach, organizowanych przez Biuro Podró-
˝y SOL-TOURS, zwanych dalej Warunkami, oraz
Informacje Szczegó∏owe zawarte w katalogu. 

II. ZAWARCIE UMOWY
1.1. Zawarcie Umowy nast´puje po zapoznaniu

si´ przez Uczestnika z ofertà zawartà w kata-
logu Biura, Warunkami i Informacjami Szcze-
gó∏owymi, które sà integralnà cz´Êcià umo-
wy. Podpisanie Umowy oznacza zgod´ na
treÊç zawartà w wy˝ej przywo∏anych posta-
nowieniach.

1.2. Za termin zawarcia umowy uwa˝a si´ dzieƒ
dor´czenia stronie umowy ze z∏o˝onymi pod-
pisami obu stron.

2. Dane osobowe, zawarte w Umowie podlegajà
ochronie przez Biuro zgodnie z prawem. Jed-
nak˝e, w przypadku wyra˝enia zgody przez
Uczestnika, mogà one byç przetwarzane i wy-
korzystywane przez Biuro w celach marketin-
gowych, statystycznych, do przesy∏ania mate-
ria∏ów informacyjnych. W przypadku braku sto-
sownej zgody Biuro zobowiàzuje si´ do wyko-
rzystania tych danych tylko w sprawach ko-
niecznych dla realizacji imprezy.

3. Uczestnikiem imprezy turystycznej z dojazdem
zorganizowanym, zwanej dalej Imprezà jest
osoba podpisujàca umow´ oraz uczestnicy to-
warzyszàcy wpisani do Umowy przez osob´
podpisujàcà umow´. 

4. Osoba podpisujàca umow´ czyni to tak˝e
w imieniu osób towarzyszàcych, zg∏oszonych
w Umowie i bierze na siebie odpowiedzialnoÊç
za dokonanie pe∏nej wp∏aty za Imprez´ za
wszystkie wymienione osoby oraz poinformo-
wania tych˝e osób o wszystkich szczegó∏ach
Imprezy i Warunkach. 

5. Uczestnik zobowiàzany jest do dostarczenia do
Biura niezb´dnych do udzia∏u w Imprezie do-
kumentów w terminach okreÊlonych w Umo-
wie lub ofercie oraz dokonywania okreÊlonych
w Umowie wp∏at na Imprez´, pod rygorem ze-
rwania umowy, z konsekwencjami punktu VI/2.

III. WARUNKI P¸ATNOÂCI
1. Podpisujàc Umow´ Uczestnik zobowiàzuje si´

do przestrzegania terminów i wysokoÊci wp∏at
za Imprez´ wed∏ug nast´pujàcych zasad:

- przy podpisywaniu Umowy zaliczka w wysoko-
Êci 30 % ceny Imprezy,

- do 31 dni przed rozpocz´ciem Imprezy dop∏ata
do 50 % ceny Imprezy,

- do 16 dni przed datà rozpocz´cia Imprezy do-
p∏ata do 100 % ceny Imprezy.

2. W wyjàtkowych sytuacjach mo˝liwe jest odst´p-
stwo od powy˝szej zasady. Wówczas w Umo-
wie zostanà okreÊlone inne terminy wp∏at.

IV. REALIZACJA IMPREZY. ODPOWIEDZIAL-
NOÂå BIURA I KLIENTA

1. Biuro zobowiàzuje si´ do realizacji imprezy tu-
rystycznej, zwanej dalej Imprezà, w sposób
zgodny z ofertà oraz do zabezpieczenia iloÊci
i jakoÊci zawartych w ofercie Êwiadczeƒ.

2. Biuro jest zobowiàzane przed zawarciem umo-
wy do podania Klientom ogólnych informacji
o obowiàzujàcych przepisach paszportowych,
wizowych i sanitarnych. 

3. Biuro zastrzega sobie prawo dokonania pod-
wy˝ki ceny Imprezy ustalonej w umowie w ter-

minie do 21 dni przed rozpocz´ciem Imprezy
z powodu zmiany kursów walut, wzrostu kosz-
tów transportu lub wzrostu op∏at urz´dowych.

4. Biuro zastrzega sobie prawo do odwo∏ania Impre-
zy z powodu niewystarczajàcej iloÊci osób do 10
dni przed rozpocz´ciem Imprezy, a w ka˝dym
czasie z przyczyn od biura niezale˝nych i nieza-
winionych. Biuro ma wówczas obowiàzek nie-
zw∏ocznego przedstawienia oferty alternatywnej
lub wedle wyboru Uczestnika zwrotu dokona-
nych wp∏at. Wystarczajàca liczba osób na 10 dni
przed terminem Imprezy to 32 osoby przy impre-
zach autokarowych i 15 osób przy imprezach sa-
molotowych. W przypadku odwo∏ania Imprezy
z powodu niewystarczajàcej iloÊci osób Uczestni-
kowi nie przys∏uguje roszczenie o odszkodowa-
nie za niewykonanie umowy o ile organizator po-
informowa∏ go o odwo∏aniu Imprezy. 

5. Biuro zastrzega sobie mo˝liwoÊç odwo∏ania do-
jazdów antenowych na terenie Polski z powodu
ma∏ej frekwencji na 7 dni przed rozpocz´ciem
Imprezy. Wystarczajàca liczba osób na 7 dni
przed terminem Imprezy to 8 osób. W przypad-
ku odwo∏ania dojazdu antenowego z powodu
niewystarczajàcej iloÊci osób Uczestnikowi nie
przys∏uguje roszczenie o odszkodowanie za nie-
wykonanie umowy o ile organizator poinformo-
wa∏ go o odwo∏aniu dojazdu antenowego. Biuro
ma wówczas obowiàzek niezw∏ocznego przed-
stawienia oferty alternatywnej lub wedle wyboru
Uczestnika zwrotu dokonanych wp∏at.

6.1. Biuro odpowiada za niewykonanie lub niena-
le˝yte wykonanie umowy o Êwiadczenie us∏ug
turystycznych, chyba, ˝e niewykonanie lub
nienale˝yte wykonanie umowy zostanie spo-
wodowane wy∏àcznie dzia∏aniem lub zanie-
chaniem Klienta, wy∏àcznie dzia∏aniem lub
zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczà-
cych w wykonywaniu us∏ug przewidzianych
w umowie, je˝eli tych dzia∏aƒ lub zaniechaƒ
nie mo˝na by∏o przewidzieç ani uniknàç,
bàdê te˝ zosta∏y spowodowane si∏à wy˝szà. 

6.2. OdpowiedzialnoÊç Biura za niewykonanie
bàdê nienale˝yte wykonanie us∏ug w czasie
Imprezy turystycznej ograniczona jest do wy-
sokoÊci dwukrotnoÊci ceny Imprezy, nie doty-
czy to jednak szkód na osobie.

7. Uczestnik ma prawo do wszystkich Êwiadczeƒ
okreÊlonych Umowà oraz jest uprawniony do
korzystania z fachowej opieki i pomocy pilota
bàdê lokalnego przedstawiciela Organizatora
w czasie trwania Imprezy. Uczestnik mo˝e tym
osobom zg∏aszaç wszelkie uwagi dotyczàce re-
alizacji programu Imprezy, i jest w czasie jej
trwania zobowiàzany do podporzàdkowania
si´ ich wskazówkom i zaleceniom umo˝liwiajà-
cym realizacj´ programu zw∏aszcza w zakresie
godzin i miejsc zbiórek. 

8. Uczestnicy zobowiàzani sà do posiadania do-
kumentu upowa˝niajàcego do przekraczania
granic, wa˝nego co najmniej 6 miesi´cy od da-
ty zakoƒczenia Imprezy oraz do posiadania wy-
maganych wiz.

9. Uczestnicy zobowiàzani sà do przestrzegania
przepisów celnych, dewizowych i porzàdkowych
tak w Polsce, jak i w krajach tranzytowych i do-
celowych. 

10. Uczestnik zostanie poinformowany o op∏atach,
które b´dzie musia∏ ponieÊç podczas trwania
Imprezy, a które nie sà obj´te jej cenà. Uczest-
nik zobowiàzany jest do uiszczenia lokalnych
op∏at w miejscu pobytu (np. podatki lokalne,
op∏aty klimatyczne, kaucje, op∏aty za telefony
w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru
itp.), o których zosta∏ poinformowany.

11. Uczestnik zobowiàzany jest do naprawienia
powsta∏ych w czasie trwania Imprezy szkód,
wyrzàdzonych, przez niego lub osoby b´dàce
pod jego opiekà.

11.1. Je˝eli przed rozpocz´ciem Imprezy Biuro
b´dzie zmuszone, z przyczyn od niego nieza-
le˝nych do zmiany istotnych warunków Umo-
wy (zakres i standard oferowanych us∏ug), Biu-
ro niezw∏ocznie powiadomi o tym Uczestnika.
Uczestnik po otrzymaniu takiej informacji po-

winien bez zb´dnej zw∏oki poinformowaç Biu-
ro o tym, czy akceptuje proponowanà zmian´,
czy te˝ odst´puje od umowy. 

11.2. W przypadku odstàpienia od umowy
Uczestnik ma prawo ˝àdaç natychmiastowego
zwrotu wszystkich wniesionych Êwiadczeƒ lub
uczestniczyç w imprezie zast´pczej o tym sa-
mym lub wy˝szym standardzie. Mo˝e tak˝e
zgodziç si´ na imprez´ o ni˝szym standardzie
za zwrotem ró˝nicy w cenie.

12. Je˝eli w czasie trwania Imprezy Biuro nie wy-
konuje przewidzianych w umowie us∏ug, sta-
nowiàcych istotnà cz´Êç programu Imprezy,
jest obowiàzane bez obcià˝ania Uczestnika
dodatkowymi kosztami, wykonaç w ramach tej
Imprezy Êwiadczenia zast´pcze. Je˝eli jakoÊç
Êwiadczenia zast´pczego jest ni˝sza od jakoÊci
us∏ugi okreÊlonej w programie Imprezy,
Uczestnik mo˝e ˝àdaç odpowiedniego obni˝e-
nia ceny Imprezy.

V. UBEZPIECZENIE
1. BIURO PODRÓ˚Y na podstawie zawartej

z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy ge-
neralnej ubezpieczenia o nr 201230 z dnia
15.11.2012 zawiera na rzecz klientów uczestni-
czàcych w organizowanych imprezach zagra-
nicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami
ustawy o us∏ugach turystycznych z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. Na mocy zawartej umowy ka˝dy
uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓ-
˚Y zg∏oszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU
S.A. zgodnie z postanowieniami umowy general-
nej obj´ty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA
Bezpieczne Podró˝e oraz mo˝e zostaç obj´ty
ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej.
Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓ˚Y
obejmujà: zakres Standard KL 15 000 euro,
NNW 15000 z∏, NWS 15 000 z∏ , BP 800 z∏.
Ubezpieczenie zawiera rozszerzenie o nast´p-
stwa chorób przewlek∏ych i nowotworowych.

2. Uczestnik przed podpisaniem umowy zobowià-
zany jest do zapoznania si´ z „Ogólnymi wa-
runkami ubezpieczenia” dost´pnymi w Biurze.

3. Zawierajàc umow´, uczestnik deklaruje, ˝e stan
jego zdrowia umo˝liwia udzia∏ w imprezie. 

4. Istnieje mo˝liwoÊç wykupienia dodatkowych
ubezpieczeƒ np. od rezygnacji z imprezy, od
przerwania podró˝y, uprawiania sportów itd.  

VI. REZYGNACJA Z IMPREZY LUB ZMIANA TER-
MINU

1. Rezygnacja Uczestnika z Imprezy wymaga pi-
semnego oÊwiadczenia.

2.1. W przypadku rezygnacji Uczestnikowi, przy-
s∏uguje zwrot wp∏aconej kwoty po potràceniu
kosztów faktycznie poniesionych przez Biuro.
WysokoÊç strat zostanie indywidualnie ustalona. 

2.2. Szacunkowa wysokoÊç kosztów w przypadku
Imprez z dojazdem zorganizowanym w zale˝-
noÊci od terminu rezygnacji to:

a/ 70 z∏ od osoby przy imprezach autokarowych,
plus 540 z∏ od osoby przy imprezach samoloto-
wych – w przypadku rezygnacji w terminie d∏u˝-
szym ni˝ 45 dni przed datà rozpocz´cia Imprezy

b/ 10 % ceny Imprezy przy imprezach autokaro-
wych, plus 540 z∏ od osoby przy imprezach sa-
molotowych – w przypadku rezygnacji mi´dzy
45 a 32 dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy

c/ 25 % ceny Imprezy przy imprezach autokaro-
wych, plus 540 z∏ od osoby przy imprezach sa-
molotowych – w przypadku rezygnacji mi´dzy
31 a 26 dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy

d/ 50 % ceny Imprezy przy imprezach autokaro-
wych, plus 540 z∏ od osoby przy imprezach sa-
molotowych – w przypadku rezygnacji mi´dzy
25 a 15 dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy

e/ 75% ceny Imprezy – w przypadku rezygnacji
mi´dzy 14 a 1 dniem przed datà rozpocz´cia
Imprezy

f/ 90 % ceny Imprezy – w przypadku rezygnacji
w dniu wyjazdu lub póêniej.

2.3. Szacunkowa wysokoÊç kosztów w przypadku
imprez z dojazdem w∏asnym i zakwaterowania
w mieszkaniu, apartamencie lub domu wakacyj-
nym to:

a/ 10% ceny za wynajem w przypadku rezygnacji
w terminie d∏u˝szym ni˝ 63 dni przed datà roz-
pocz´cia Imprezy,

b/ 50% ceny za wynajem w przypadku rezygnacji
mi´dzy 63 a 37 dniem przed datà rozpocz´cia
Imprezy,

c/ 80% ceny za wynajem w przypadku rezygnacji
mi´dzy 36 a 3 dniem przed datà rozpocz´cia
Imprezy, 

d/ 95% ceny za wynajem w przypadku póêniej-
szej rezygnacji.

2.4. Szacunkowa wysokoÊç kosztów w przypadku
imprez z dojazdem w∏asnym i zakwaterowania
w hotelu lub pensjonacie:

a/ 10% ceny w przypadku rezygnacji w terminie
powy˝ej 45 dni przed datà rozpocz´cia Imprezy,

b/ 30% ceny w przypadku rezygnacji mi´dzy 45
a 31 dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy,

c/ 60% ceny w przypadku rezygnacji mi´dzy 30
a 16 dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy,

d/ 80% ceny w przypadku rezygnacji mi´dzy 15
a 9 dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy,

e/ 95% w przypadku póêniejszej rezygnacji. 
3. Sugerujemy wykupienie ubezpieczenia od

kosztów ponoszonych przez Uczestnika
w przypadku rezygnacji z Imprezy z przyczyn
losowych. 

4.1. Uczestnik rezygnujàc z Imprezy mo˝e prze-
nieÊç na osob´ spe∏niajàcà warunki udzia∏u w Im-
prezie wszystkie przys∏ugujàce mu z tytu∏u za-
wartej z Biurem umowy o Êwiadczenie us∏ug tu-
rystycznych uprawnienia o ile osoba ta przejmie
jednoczeÊnie wynikajàce z tej umowy obowiàzki. 

4.2. Zmiana uczestnika, o której mowa wy˝ej jest
skuteczna w stosunku do Biura, je˝eli Uczestnik
zawiadomi je o tym do 4 dni roboczych przy im-
prezach samolotowych i 2 dni roboczych przy im-
prezach autokarowych przed rozpocz´ciem im-
prezy – o ile nie wystàpià okolicznoÊci od Biura
niezale˝ne uniemo˝liwiajàce zmian´ Uczestnika. 

4.3. Za koszty faktycznie poniesione przez Biuro
w zwiàzku ze zmianà uczestnika Imprezy odpo-
wiedzialnoÊç ponoszà solidarnie uczestnik i oso-
ba przejmujàca jego uprawnienia. Koszty te zo-
stanà indywidualnie ustalone. W przypadku Im-
prezy samolotowej ich szacunkowa wysokoÊç
wynosi 540 z∏ (koszt wynikajàcy z op∏aty za zmia-
n´ imienia i/lub nazwiska na bilecie lotniczym).

VII. REKLAMACJE
1. Je˝eli w trakcie Imprezy Uczestnik stwierdza

wadliwe wykonywanie umowy, jest zobowiàza-
ny do niezw∏ocznego zawiadomienia o tym pi-
lota, lokalnego przedstawiciela biura lub organi-
zatora imprezy w sposób odpowiedni dla rodza-
ju us∏ugi, celem umo˝liwienia usuni´cia wady
na miejscu.

2. Wszystkie reklamacje nale˝y sk∏adaç w ciàgu
miesiàca od zakoƒczenia Imprezy w formie pi-
semnej listem poleconym.

3. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni
od daty zakoƒczenia Imprezy turystycznej,
a w wypadku zg∏oszenia tej reklamacji po za-
koƒczeniu Imprezy turystycznej 30 dni od jej
z∏o˝enia (obowiàzuje data wp∏yni´cia pisma do
biura).

VIII. POSTANOWIENIA KO¡COWE
1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami,

majà zastosowanie odpowiednie przepisy Ko-
deksu Cywilnego i Ustawy o us∏ugach tury-
stycznych z dnia 29.08.1997 r. wraz z póêniej-
szymi zmianami oraz inne przepisy o ochronie
konsumenta

2. Wszelkie spory wynikajàce z realizacji Umowy
b´dà rozstrzygane polubownie, a w razie braku
porozumienia przez w∏aÊciwe sàdy.

Niniejsze Warunki Uczestnictwa obowiàzujà od
9 grudnia 2016 r.


