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, z siedzibà w Krakowie ul. Êw, Marka 11 A, jest wpisane do rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsi´biorców U∏atwiajàcych Nabywanie Us∏ug Turystycznych Marsza∏ka Województwa Ma∏opolskiego pod nr Z/2/2005; CEOTiPT pod nr
5089, posiada stosownà Gwarancj´ Ubezpieczeniowà oraz
odprowadza obowiàzkowe sk∏adki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
I. ZASADY OGÓLNE
1. Biuro Podró˝y „SOL-TOURS” Tamara Wys∏ocka-Bobko
z siedzibà w Krakowie, przy ul. Êw. Marka 11a, zwane dalej Biurem, jest Organizatorem Turystyki zgodnie z Ustawà o us∏ugach turystycznych z dnia 24.11.2017 r.
2. Prawa i obowiàzki Podró˝nych oraz Biura okreÊlajà wydane w oparciu o art. 384 (1) KC oraz o Ustaw´ o us∏ugach turystycznych z dnia 24.11.2017 r.: „Umowa
o udzia∏ w imprezie” zwana dalej Umowà, „Warunki
uczestnictwa w imprezach, organizowanych przez Biuro
Podró˝y SOL-TOURS, zwanych dalej Warunkami, Formularz Informacyjny, Informacje Szczegó∏owe oraz program imprezy umieszczony na stronie internetowej Biura
www.sol-tours.pl oraz w systemie Sykon.
3. Za Podró˝nego uwa˝a si´ równie˝ ka˝dego, kto chce zawrzeç umow´ lub jest uprawniony do podró˝owania na
podstawie umowy.
II. ZAWARCIE UMOWY
1.1. Zawarcie Umowy nast´puje po zapoznaniu si´ przez
Podró˝nego z ofertà prezentowanà na stronie internetowej www.sol-tours.pl, Warunkami, Formularzem Informacyjnym, Warunkami Ubezpieczenia i Informacjami
Szczegó∏owymi, które sà integralnà cz´Êcià umowy.
Podpisanie Umowy oznacza zgod´ na treÊç zawartà
w wy˝ej przywo∏anych postanowieniach.
1.2. Za termin zawarcia umowy uwa˝a si´ dzieƒ dor´czenia
stronie umowy ze z∏o˝onymi podpisami obu stron.
W chwili zawarcia umowy o udzia∏ w imprezie turystycznej lub niezw∏ocznie po jej zawarciu Organizator
lub Agent udost´pnia podró˝nemu na trwa∏ym noÊniku
kopi´ tej umowy lub potwierdzenie jej zawarcia. Za
trwa∏y noÊnik rozumieç nale˝y materia∏ lub narz´dzie
umo˝liwiajàce Podró˝nemu lub Organizatorowi przechowywanie informacji kierowanych osobiÊcie do niego, w sposób umo˝liwiajàcy dost´p do informacji
w przysz∏oÊci przez czas odpowiedni do celów, jakim te
informacje s∏u˝à, i które pozwalajà na odtworzenie
przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
Podró˝ny jest uprawniony do ˝àdania kopii umowy
o udzia∏ w imprezie turystycznej w postaci papierowej,
je˝eli umowa ta zosta∏a zawarta przy jednoczesnej fizycznej obecnoÊci stron 2. Dane osobowe sà przetwarzane w oparciu o przes∏ank´ wskazanà w art. 6 ust.1.
lit b i lit. F Rozporzàdzenia UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (“RODO”), to jest w ramach wykonania umowy o Êwiadczenie us∏ug turystycznych oraz
w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest mo˝liwoÊç informowania o wszelkich
sprawach zwiàzanych z zakupionà imprezà turystycznà.
3. Osoba podpisujàca umow´ na imprez´ turystycznà, zwanej dalej Imprezà, musi mieç ukoƒczone 18 lat i czyni to
w imieniu wszystkich osób zg∏oszonych w Umowie oraz
bierze na siebie odpowiedzialnoÊç za dokonanie pe∏nej
wp∏aty za Imprez´ za wszystkie wymienione w umowie
osoby oraz poinformowania tych˝e osób o wszystkich
szczegó∏ach Imprezy i Warunkach.
4. Zawarcie umowy na rzecz osoby ma∏oletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, z podpisami rodziców lub opiekunów prawnych poÊwiadczonymi notarialnie (o ile osoba ma∏oletnia wyje˝d˝a bez rodzica lub opiekuna prawnego). Za szkody wyrzàdzone
podczas wyjazdu przez osoby ma∏oletnie odpowiadajà rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Podró˝ny zobowiàzany jest do dostarczenia do Biura niezb´dnych do udzia∏u w Imprezie dokumentów w terminach okreÊlonych w Umowie lub ofercie oraz dokonywania okreÊlonych w Umowie wp∏at na Imprez´, pod rygorem zerwania umowy, z konsekwencjami punktu VI/1.
III. WARUNKI P¸ATNOÂCI
1. Podpisujàc Umow´ Podró˝ny zobowiàzuje si´ do przestrzegania terminów i wysokoÊci wp∏at za Imprez´ wed∏ug
nast´pujàcych zasad: – przy podpisywaniu Umowy zaliczka w wysokoÊci 30 % ceny Imprezy,
– do 31 dni przed rozpocz´ciem Imprezy dop∏ata do 50 %
ceny Imprezy,
- do 16 dni przed datà rozpocz´cia Imprezy dop∏ata do 100
% ceny Imprezy.
2. W wyjàtkowych sytuacjach mo˝liwe jest odst´pstwo od
powy˝szej zasady. Wówczas w Umowie zostanà okreÊlone inne terminy wp∏at.
IV. REALIZACJA IMPREZY. PRAWA I OBOWIÑZKI BIURA
I PODRÓ˚NEGO
1. Biuro zobowiàzuje si´ do nale˝ytej realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezà, w sposób zgodny
z ofertà oraz do zabezpieczenia iloÊci i jakoÊci zawartych
w ofercie Êwiadczeƒ.
2. Biuro jest zobowiàzane przed zawarciem umowy do podania Podró˝nym ogólnych informacji o obowiàzujàcych
przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych.
3. Biuro jest zobowiàzane do niezw∏ocznego udzielenia odpowiedniej pomocy Podró˝nemu, który znalaz∏ si´

w trudnej sytuacji (udzieleniu odpowiednich informacji
dotyczàcych Êwiadczeƒ zdrowotnych, w∏adz lokalnych,
pomocy konsularnej).
4. Biuro zastrzega sobie prawo dokonania podwy˝ki ceny
Imprezy ustalonej w umowie w terminie do 20 dni przed
rozpocz´ciem Imprezy z powodu zmiany kursów walut,
wzrostu kosztów transportu lub wzrostu op∏at urz´dowych. Podró˝nemu przys∏uguje prawo do obni˝ki ceny
odpowiadajàcej obni˝eniu kosztów wymienionych
w zdaniu porzednim.
5. Biuro zastrzega sobie prawo do odwo∏ania Imprezy z powodu niewystarczajàcej iloÊci osób do 20 dni przed rozpocz´ciem Imprezy trwajàcej ponad 6 dni i 7 dni przed
rozpocz´ciem imprezy trwajàcej do 6. dni, a w ka˝dym
czasie z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okolicznoÊci. Biuro ma wówczas obowiàzek niezw∏ocznego
powiadomienia Podró˝nego o rozwiazaniu umowy
i zwrotu dokonanych wp∏at w terminie 14 dni. Wystarczajàca liczba osób na 10 dni przed terminem Imprezy to 32
osoby przy imprezach autokarowych i 15. osób przy imprezach samolotowych. W przypadku odwo∏ania Imprezy
z w/w powodów Podró˝nemu nie przys∏uguje roszczenie
o odszkodowanie za niewykonanie umowy, o ile organizator poinformowa∏ go o odwo∏aniu Imprezy.
6. Biuro zastrzega sobie mo˝liwoÊç odwo∏ania dojazdów antenowych na terenie Polski z powodu ma∏ej frekwencji na
20 dni prze rozpocz´ciem Imprezy trwajàcej powy˝ej
6 dni, 7 dni przed rozpocz´ciem Imprezy trwajàcej do
6 dni. Wystarczajàca liczba osób odpowiednio na 20 lub
7 dni przed terminem Imprezy to 8 osób. W przypadku
odwo∏ania dojazdu antenowego z powodu niewystarczajàcej iloÊci osób Podró˝nemu nie przys∏uguje roszczenie
o odszkodowanie za niewykonanie umowy o ile organizator poinformowa∏ go o odwo∏aniu dojazdu antenowego.
Biuro ma wówczas obowiàzek niezw∏ocznego przedstawienia oferty alternatywnej lub wedle wyboru Podró˝nego zwrotu dokonanych wp∏at w terminie 14. dni od decyzji Podró˝nego.
7. Biuro mo˝e dokonaç jednostronnie zmiany warunków
umowy o udzia∏ w imprezie turystycznej, gdy zmiana jest
nieznaczna.
8. Biuro odpowiada za niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie umowy o Êwiadczenie us∏ug turystycznych, chyba,
˝e niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie umowy zostanie spowodowane wy∏àcznie dzia∏aniem lub zaniechaniem Podró˝nego, wy∏àcznie dzia∏aniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczàcych 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 nadzwyczajnymi i nieuknionymi okolicznoÊciami.
9. OdpowiedzialnoÊç Biura za niewykonanie bàdê nienale˝yte wykonanie us∏ug w czasie Imprezy turystycznej ograniczona jest do wysokoÊci trzykrotnoÊci ceny Imprezy, nie
dotyczy to jednak szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyÊlnie lub w wyniku niedbalstwa.
10. Podró˝ni zobowiàzani sà do posiadania dokumentu upowa˝niajàcego do przekraczania granic, wa˝nego co najmniej 6 miesi´cy od daty zakoƒczenia Imprezy oraz do
posiadania wymaganych wiz.
11.1 Podró˝ny 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. Podró˝ny ma obowiàzek tym osobom zg∏aszaç wszelkie
uwagi dotyczàce realizacji programu Imprezy i jest
w czasie jej trwania zobowiàzany do podporzàdkowania si´ ich wskazówkom i zaleceniom umo˝liwiajàcym
realizacj´ programu zw∏aszcza w zakresie godzin
i miejsc zbiórek.
11.2 Biuro udzieli Klientowi odpowiedniej pomocy. Je˝eli
którakolwiek z us∏ug turystycznych nie b´dzie wykonywana zgodnie z umowà o udzia∏ w imprezie turystycznej, Biuro poczyni starania, aby usunàç niezgodnoÊç,
chyba ˝e b´dzie to niemo˝liwe albo b´dzie si´ wiàza∏o z kosztami, które b´dà niewspó∏miernie wysokie
w stosunku do zakresu niezgodnoÊci i wartoÊci us∏ug
turystycznych, których one dotyczà.
11.3 Je˝eli w czasie trwania danej imprezy turystycznej Biuro nie wykonuje przewidzianych w umowie o udzia∏
w imprezie turystycznej us∏ug stanowiàcych istotnà
cz´Êç tej imprezy, jest zobowiàzane, bez obcià˝ania
Podró˝nego dodatkowymi kosztami, wykonaç w ramach tej imprezy odpowiednie Êwiadczenia zast´pcze,
równie˝ w przypadku, gdy uzgodniony w umowie
o udzia∏ w imprezie turystycznej powrót Podró˝nego
do miejsca rozpocz´cia podró˝y nie zosta∏ zapewniony. Biuro przyznaje Podró˝nemu odpowiednie obni˝enie ceny imprezy turystycznej. Podró˝ny mo˝e odrzuciç zaproponowane Êwiadczenia zast´pcze tylko wtedy, gdy nie sà one porównywalne z tym, co zosta∏o
uzgodnione w umowie o udzia∏ w imprezie turystycznej, lub je˝eli przyznana obni˝ka ceny jest nieodpowiednia.
12. Podró˝ny ma prawo do odstàpienia od umowy o udzia∏
w Imprezie przed rozpocz´cim Imprezy bez ponoszenia
op∏aty za odstàpienie w przypadku wystàpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okolicznoÊci wyst´pujàcych
w miejscu docelowym lub jego najbli˝szej okolicy, któ-

re majà znaczàcy wp∏yw na realizacj´ imprezy turystycznej lub przewóz Podró˝nych do miejsca docelowego.
Podró˝ny mo˝e ˝adaç wy∏àcznie zwrotu wp∏at dokonanych z tytu∏u imprezy turystycznej.
13. Podró˝ni zobowiàzani sà do przestrzegania przepisów
celnych, dewizowych i porzàdkowych tak w Polsce, jak
i w krajach tranzytowych i docelowych.
14. Podró˝ny zostanie poinformowany o op∏atach, które b´dzie musia∏ ponieÊç podczas trwania Imprezy, a które nie
sà obj´te jej cenà. Podró˝ny 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.
15. Podró˝ny zobowiàzany jest do naprawienia powsta∏ych
w czasie trwania Imprezy szkód, wyrzàdzonych, przez
niego lub osoby b´dàce pod jego opiekà.
16.1 Je˝eli przed rozpocz´ciem Imprezy, Biuro b´dzie zmuszone, z przyczyn od niego niezale˝nych do zmiany
istotnych warunków Umowy (zakres i standard oferowanych us∏ug), Biuro niezw∏ocznie powiadomi o tym
Podró˝nego. Podró˝ny po otrzymaniu takiej informacji
powinien bez zb´dnej zw∏oki poinformowaç Biuro
o tym, czy akceptuje proponowanà zmian´, czy te˝ odst´puje od umowy.
16.2. W przypadku odstàpienia od umowy Podró˝ny ma
prawo ˝àdaç natychmiastowego zwrotu wszystkich
wniesionych Êwiadczeƒ lub uczestniczyç w imprezie
zast´pczej o tym samym lub wy˝szym standardzie.
Mo˝e tak˝e zgodziç si´ na imprez´ o ni˝szym standardzie za zwrotem ró˝nicy w cenie.
17. Je˝eli w czasie trwania Imprezy Biuro nie wykonuje
przewidzianych w umowie us∏ug, stanowiàcych istotnà
cz´Êç programu Imprezy, jest obowiàzane bez obcià˝ania Podró˝nego 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, Podró˝ny mo˝e ˝àdaç
odpowiedniego obni˝enia ceny Imprezy.
V. UBEZPIECZENIE
1. BIURO PODRÓ˚Y na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia
o nr 201230 z dnia 15.11.2012 zawiera, na rzecz klientow uczestniczacych w organizowanych imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy
o us∏ugach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. Na
mocy zawartej umowy ka˝dy Podró˝ny imprezy turystycznej BIURA PODRÓ˚Y zg∏oszony do SIGNAL IDUNA
POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej obj´ty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podró˝e oraz mo˝e zostaç obj´ty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej. Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓ˚Y obejmuja: zakres Standard KL
15 000 euro, NNW 15 000 z∏, NWS 15 000 z∏ , BP 800 z∏.
Ubezpieczenie zawiera rozszerzenie o nast´pstwa chorób
przewlek∏ych i nowotworowych.
2. Podró˝ny przed podpisaniem umowy zobowiàzany jest
do zapoznania si´ z „Ogólnymi warunkami ubezpieczenia” dost´pnymi w Biurze.
3. Zawierajac umow´, Podró˝ny deklaruje, ˝e stan jego
zdrowia umo˝liwia udzia∏ w imprezie.
4. Istnieje mo˝liwoÊç wykupienia dodatkowych ubezpieczeƒ np. od rezygnacji z imprezy, od przerwania podro˝y, uprawiania sportów itd.
VI. REZYGNACJA Z IMPREZY LUB ZMIANA TERMINU
1.1 Podró˝ny mo˝e odstàpiç od umowy o udzia∏ w imprezie
turystycznej w ka˝dym czasie przed jej rozpocz´ciem.
Rezygnacja Podró˝nego z Imprezy wymaga pisemnego
oÊwiadczenia.
1.2 W przypadku rezygnacji Podró˝nego z udzia∏u w imprezie turystycznej, Podró˝ny jest zobowiàzany do zap∏acenia odpowiedniej i uzasadnionej op∏aty za odstàpienie
od umowy, której wysokoÊç jest uzale˝niona od terminu
rezygnacji. Na ˝àdanie Podró˝nego Biuro uzasadni wysokoÊç op∏at za odstàpienie od umowy.
1.3 Podró˝ny ponosi koszty odstàpienia od umowy w pkt. VI
1.4 i 1.5 równie˝, gdy nie stawi si´ punktualnie na lotnisku lub w miejscu rozpocz´cia imprezy/us∏ugi turystycznej, w czasie podanym w dokumentach podró˝y lub je˝eli rozpocz´cie przez niego imprezy/us∏ugi turystycznej
jest niemo˝liwe ze wzgl´du na brak dokumentów, np.
paszportu lub niezb´dnej wizy.
1.4 W przypadku rezygnacji Podró˝nego z udzia∏u w imprezie turystycznej z dojazdem zorganizowanym, koszty
ostàpienia od umowy wynoszà szacunkowo:
a/ 100 z∏ od osoby przy imprezach autokarowych, plus 550
z∏ od osoby przy imprezach samolotowych – w przypadku rezygnacji w terminie d∏u˝szym ni˝ 45 dni przed datà
rozpocz´cia Imprezy
b/ 10 % ceny Imprezy przy imprezach autokarowych, plus
550 z∏ od osoby przy imprezach samolotowych – w przypadku rezygnacji mi´dzy 45. a 32. dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy
c/ 25 % ceny Imprezy przy imprezach autokarowych, plus
550 z∏ od osoby przy imprezach samolotowych – w przypadku rezygnacji mi´dzy 31. a 26. dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy
d/ 50 % ceny Imprezy przy imprezach autokarowych, plus
550 z∏ od osoby przy imprezach samolotowych – w przy-

padku rezygnacji mi´dzy 25. a 15. dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy
e/ 75% ceny Imprezy przy imprezach autokarowych, plus
550 z∏ od osoby przy imprezach samolotowych – 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.
1.5 W przypadku rezygnacji Podró˝nego z udzia∏u w imprezie turystycznej z dojazdem w∏asnym, przy zakwaterowaniu w apartamencie, mieszkaniu, domu wakacyjnym
lub hotelu, pensjonacie, koszty ostàpienia od umowy
wynoszà szacunkowo:
a/ 10% ceny za ca∏à rezerwacj´ w przypadku rezygnacji
w terminie d∏u˝szym ni˝ 63 dni przed datà rozpocz´cia
Imprezy,
b/ 50% ceny za ca∏à rezerwacj´ w przypadku rezygnacji
mi´dzy 63. a 37. dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy,
c/ 80% ceny za ca∏à rezerwacj´ w przypadku rezygnacji
mi´dzy 36. a 3. dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy,
d/ 95% ceny za ca∏à rezerwacj´ w przypadku póêniejszej rezygnacji.
2. Sugerujemy wykupienie ubezpieczenia od kosztów ponoszonych przez Podró˝nego, w przypadku rezygnacji z Imprezy z przyczyn losowych.
3.1. Podró˝ny rezygnujàc z Imprezy mo˝e przenieÊç na osob´ spe∏niajàcà warunki udzia∏u w Imprezie wszystkie
przys∏ugujàce mu z tytu∏u zawartej z Biurem umowy
o Êwiadczenie us∏ug turystycznych uprawnienia o ile
osoba ta przejmie jednczeÊnie wynikajàce z tej umowy
obowiàzki.
3.2. Zmiana Podró˝nego, o której mowa wy˝ej jest skuteczna w stosunku do Biura, je˝eli Podró˝ny zawiadomi pisemnie Biuro o tym do 4 dni roboczych przed rozpocz´ciem imprezy samolotowej lub 2 dni roboczych przed
rozpocz´ciem imprezy autokarowej – o ile nie wystàpià
okolicznoÊci od Biura niezale˝ne uniemo˝liwiajàce
zmian´ Podró˝nego.
3.3. Za ewentualne koszty faktycznie poniesione przez Biuro w zwiàzku ze zmianà Podró˝nego odpowiedzialnoÊç
ponoszà solidarnie Podró˝ny i osoba przejmujàca jego
uprawnienia. Koszty te zostanà indywidualnie ustalone.
W przypadku Imprezy samolotowej ich szacunkowa
wysokoÊç wynosi 550 z∏ (koszt wynikajàcy z op∏aty za
zmian´ imienia i/lub nazwiska na bilecie lotniczym).
VII. REKLAMACJE
1. Je˝eli w trakcie Imprezy – Podró˝ny stwierdza wadliwe
wykonywanie umowy, winien niezw∏ocznie zawiadomiç
o tym pilota, lokalnego przedstawiciela biura lub organizatora imprezy w sposób odpowiedni dla rodzaju us∏ugi,
celem umo˝liwienia usuni´cia wady na miejscu.
2. Niezale˝nie od zawiadomienia o niezgodnoÊci oferty imprezy z realizacjà, Podró˝ny ma prawo z∏o˝yç pisemnà
reklamacj´.
Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od daty zakoƒczenia Imprezy, a w wypadku zg∏oszenia tej reklamacji
po zakoƒczeniu Imprezy turystycznej 30 dni od jej z∏o˝enia
(obowiàzuje data wp∏yni´cia pisma do biura).
3. Roszczenia podró˝nego przedawniajà si´ z up∏ywem 3 lat.
4. Podró˝ny mo˝e skorzystaç z metod pozasàdowego rozwiàzywania sporów z Biurem, okreÊlonych w Ustawie
z dnia 23 wrzeÊnia 2016 r. (DZ.U. poz. 1823) o pozasàdowym rozwiàzywaniu sporów konsumenckich, takich
jak mediacje i arbitra˝, o których mowa w w/w Ustawie.
Podmiotem uprawnionym do prowadzenia post´powania
w sprawie pozasàdowego rozwiàzywania sporów konsumenckich w odniesieniu do Biura jest Ma∏opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie. Podró˝ny mo˝e równie˝ uzyskaç pomoc w sprawie swoich
uprawnieƒ oraz w zakresie sporu mi´dzy nim, a Biurem
Podró˝y zwracajàc si´ do powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji spo∏ecznej, do
której zadaƒ statutowych nale˝y ochrona konsumentów
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) lub korzystajàc z informacji dost´pnych
na stronie internetowej Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Podró˝ny, który zawar∏ z Organizatorem umow´ o udzia∏
w imprezie turystycznej za poÊrednictwem strony internetowej
Organizatora mo˝e skorzystaç równie˝ z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (tzw. platforma ODR)
zgodnie z Rozporzàdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz
zmiany Rozporzàdzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy
2009/22/WE (Rozporzàdzenie w sprawie ODR w sporach
konsumenckich, Dz.Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 1.
VIII. POSTANOWIENIA KO¡COWE
1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami, majà zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
i Ustawy o us∏ugach turystycznych z dnia 24.11.2017 r.
wraz z póêniejszymi 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 01 lipca
2018 roku.

