
 

 

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez 
ORGANIZATORA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU SUN SPORT obowiązujące od 10.09.2016 roku. 

1. Zawarcie umowy 

1.1. Niniejsze warunki uczestnictwa stanowią załącznik do umowy z Klientem i jej integralną część.  

1.2. Klient podpisujący umowę czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników imprezy i przejmuje tym samym odpowiedzialność 

dotrzymania warunków umowy przez tychże uczestników. 

1.3. Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w imprezie oraz termin ich okazania lub dostarczenia Organizatorowi. 

Brak takich dokumentów lub nieterminowe ich złożenie może skutkować anulowaniem rezerwacji przez Organizatora po uprzednim wezwaniu Klienta do ich 

przedłożenia. 

1.4. O wszelkich zmianach danych podanych w umowie, Klient powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora.  

1.5. Organizator zapewnia (opłaca) każdemu uczestnikowi wypoczynku ubezpieczenie w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w Towarzystwie Ubezpieczeń 

i Reasekuracji WARTA SA z siedzibą w Warszawie. Ogólne warunki ubezpieczenia (Pakiet Podróżnik - NNW - WARTA POMOC W WYPADKU, wariant I) dostępne są na 

stronie www.warta.pl. Suma ubezpieczenia 5.000,00 zł. 

2. Ceny i płatności 

2.1. Cena imprezy ustalona w umowie obejmuje świadczenia określone wyraźnie w ofercie.   

2.2. Klient zobowiązuje się do zapłaty należnego Organizatorowi wynagrodzenia określonego w umowie, przy czym w terminie 7 dn i od daty wystawienia umowy Klient 

wpłaca zaliczkę w wysokości co najmniej 400 złotych w przypadku imprez z oferty letniej, a 300 zł w przypadku imprez z oferty zimowej. Pozostała część należności 

zostanie wpłacona najpóźniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu.  O dacie zapłaty decyduje data wpływu należności na konto Organizatora. 

2.3. W przypadku, gdy udział uczestnika zostanie zgłoszony w terminie między 29 a 14 dniem do dnia rozpoczęcia turnusu Klient wpłaci całkowitą należność 

jednorazowo, w ciągu 5 dni od daty wystawienia umowy, a w przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni do dnia rozpoczęcia turnusu Klient wpłaci całkowitą 

należność w ciągu 1 dnia od dnia wystawienia umowy. 

2.4. W przypadku niedokonania przez Klienta pełnej wpłaty należności za imprezę w określonym terminie i wysokości, Organizator może anulować rezerwację 

po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty. 

2.5. Cena imprezy ustalona w umowie może zostać podwyższona tylko w przypadku udokumentowanego wpływu na podwyższenie następujących okoliczności: 

a) wzrost kosztów transportu; 

b) wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; 

c) wzrost kursów walut. 

W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona. Organizator udokumentuje wpływ powyższych okoliczności na zmianę 

ceny. W przypadku braku zgodny Klienta na zmianę ceny, Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu wpłat dokonanych przez Klienta na poczet imprezy. 

2.6. Płatności należy dokonywać na nr konta bankowego Zleceniobiorcy: Bank BZ WBK 74 1090 1128 0000 0001 3361 0391. Dla przelewów zagranicznych: nr IBAN: 

„PL”, kod SWIFT: „WBKPPLPP”. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika imprezy oraz numer umowy. 

3. Zmiana warunków umowy, odwołanie imprezy 

3.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany istotnych warunków umowy, z zastrzeżeniem punktu 2.5. O każdej zmianie istotnych warunków umowy Organizator 

niezwłocznie powiadomi Klienta. 

3.2. W takiej sytuacji Klient ma prawo: 

a) przyjąć proponowaną zmianę umowy albo, 

b) odstąpić od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń.  

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu działania siły wyższej.  

3.4. Organizator może również odwołać imprezę ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszeń i jest zobowiązany poinformować Klienta o tym fakcie niezwłocznie 

w formie pisemnej, nie później jednak niż na 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy. Wszystkie imprezy Organizatora odbywają się przy grupie minimum 

10 osób. 

3.5. Klient nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, jeżeli odwołanie imprezy nastąpiło z powodu siły wyższej lub zgłoszenia się mniejszej liczby 

uczestników niż określona w umowie, a Organizator powiadomił o tym klienta w uzgodnionym terminie. Klient otrzyma niezwłocznie zwrot wszystkich wniesionych 

wpłat.  

4. Rezygnacja z uczestnictwa w imprezie, zmiana uczestnika 

4.1. Jeżeli Klient zrezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora może zostać obciążony kosztami poniesionymi przez Organizatora 

dla przygotowania imprezy. 

4.2. Organizator zaleca zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie.  
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4.3. Oświadczenie Klienta o rezygnacji z imprezy przed jej rozpoczęciem, niezależnie od przyczyny, może nastąpić wyłącznie na piśmie. Za datę rezygnacji przyjmuje 

się datę otrzymania przez Organizatora stosownego oświadczenia Klienta. 

4.4. Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z udziału w imprezie Organizator dokona szczegółowego wyliczenia faktycznie poniesionych kosztów związanych 

z organizacją imprezy i przedstawi je Klientowi wraz z rozliczeniem. 

4.5. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba 

ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.  

4.6. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków z umowy jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym na  co najmniej 30 dni przed 

rozpoczęciem imprezy.  

4.7. Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia solidarnie odpowiadają za: 

a) nie uiszczoną część ceny imprezy oraz 

b) wszystkie koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy. 

5. Odpowiedzialność stron 

5.1. 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, nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było 

przewidzieć lub uniknąć, 

c) siłą wyższą 

5.2. Organizator ogranicza swą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy do dwukrotnej ceny imprezy względem każdego Klienta. 

Ograniczenie powyższe nie dotyczy szkód na osobie. 

5.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że: 

a. uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń kadry instruktorskiej, stosowania się do wszystkich regulaminów obowiązujących na obozie, 

do przestrzegania przepisów prawa na terenie kraju i w krajach odbywania się imprezy, 

b. uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania i posiadania alkoholu oraz palenia i posiadania tytoniu lub zażywania i posiadania środków odurzających, 

c. uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć. 

5.4 Organizator w przypadku rażącego niestosowania się uczestnika do regulaminów, poleceń kadry instruktorskiej, a zwłaszcza w przypadku spożywania alkoholu, 

palenia tytoniu lub zażywania narkotyków lub substancji o podobnym działaniu, zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników wypoczynku. 

O podjętej decyzji Organizator powiadomi niezwłocznie Klienta. W tym przypadku Klient jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania uczestnika na własny koszt.  

5.5. Prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników wypoczynku dotyczy także sytuacji, w których uczestnik utrudnia sprawne realizowanie programu i naraża na 

niebezpieczeństwo siebie lub innych.  

5.6. Klient wyraża zgodę na badanie dziecka alkomatem lub testami narkotykowymi w przypadku podejrzenia spożywania narkotyków  lub alkoholu przez uczestnika 

imprezy. Organizator zapewnia, że zawsze będzie starał się wcześniej skontaktować z rodzicami lub opiekunami uczestnika. 

5.7. Klient ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora i jego kontrahentów za wyrządzone przez siebie szkody.  

6. Reklamacje 

6.1. Jeżeli w trakcie imprezy Klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora. 

Zawiadomienie należy w miarę możliwości złożyć pisemnie wykonawcy usługi, pilotowi lub innemu pracownikowi Organizatora w trakcie trwania imprezy. 

6.2. Niezależnie od powyższego zawiadomienia, Klient może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz 

określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. 

6.3. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację i poinformować Klienta na piśmie o wyniku postępowania reklamacyjnego w terminie 30 dni od dnia jej 

złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy.  

7. Postanowienia końcowe 

7.1. Jeżeli umowa w sposób odmienny od niniejszych warunków uczestnictwa reguluje poszczególne kwestie – pierwszeństwo mają postanowienia umowy. 

7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o usługach turystycznych oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.  

7.3. Nazwa i adres ubezpieczyciela: Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa. O wypłatę środków w przypadkach 

przewidzianych ustawą o usługach turystycznych należy zwracać się do beneficjenta gwarancji: Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Do wniosku o wypłatę należy 

dołączyć: kopię umowy, kopię dowodu wpłaty, oświadczenie klienta stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki zobowiązań umownych o określonej 

wartości, oświadczenie klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata. 
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