
Warunki uczestnictwa obowiązujące  
w imprezach PZM TRAVEL Sp. z o. o. 

Zezwolenie Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych nr 00367 

 
1. ZAWARCIE UMOWY UCZESTNICTWA 

Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej następuje przez złożenie podpisów przez 
Nabywcę i osobę upoważnioną ze strony biura wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty 
rezerwacyjnej w wysokości 100 zł od osoby. Zaliczkę w wysokości 30% imprezy 
(pomniejszoną o opłatę rezerwacyjną) należy wpłacić na 90 dni przed rozpoczęciem imprezy. 
Uregulowanie pełnej należności za udział w imprezie powinno nastąpić najpóźniej w terminie 
1 miesiąca przed dniem rozpoczęcia imprezy. Nie wywiązanie się przez Nabywcę z 
powyższych uzgodnień będzie równoznaczne z odstąpieniem od umowy na warunkach 
określonych w pkt. 5 Rezygnacje. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga 
zgody rodziców lub opiekunów z podpisami opiekunów poświadczonymi notarialnie lub 
urzędowo (o ile małoletni wyjeżdża bez opiekuna ustawowego). Podpisując umowę 
zgłoszenie uczestnictwa wyrażają Państwo jednocześnie zgodę na przetwarzanie, 
uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych, które są niezbędne do realizacji 
imprezy oraz do celów promocyjnych biura (zgodnie z art. 23 pkt. 1 Ustawy o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997). 

2. ŚWIADCZENIA  

Warunkiem realizacji opłaconych świadczeń jest posiadanie voucheru (skierowania). 
Opłacone świadczenia i termin ich realizacji, do których uprawnia w/w dokument są 
ostateczne i nie mogą być przez Państwa zmienione. Niewykorzystanie któregokolwiek ze 
świadczeń w ustalonym terminie nie upoważnia Państwa do otrzymania zwrotu części opłaty 
wniesionej w biurze. Dotyczy to także przypadków, gdy władze graniczne poszczególnych 
krajów nie wydadzą zezwolenia na wjazd uczestnika do ich kraju z powodów sobie 
wiadomych. 

3. ZMIANY ŚWIADCZEŃ  

Jeżeli po wniesieniu pełnej opłaty, otrzymaniu voucheru (skierowania) nastąpią 
nieprzewidziane przez biuro odstępstwa lub zmiany w stosunku do opłaconych przez Państwa 
świadczeń, biuro przed ich rozpoczęciem poinformuje Państwa o takich ewentualnościach. W 
wyjątkowych przypadkach biuro zastrzega sobie możliwość i prawo do zmiany programu lub 
zakwaterowania w innych hotelach, pensjonatach względnie ośrodkach wczasowych o 
równorzędnym standardzie. 

4. ODWOŁANIE IMPREZY I ŚWIADCZEŃ  

Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy względnie świadczeń, jeżeli ich 
realizacja jest utrudniona lub niebezpieczna z niezależnych od biura powodów i okoliczności. 
Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub wyjazdu z danej trasy lub miasta do 10 
dni przed jej rozpoczęciem z powodu braku zakładanego minimum grupy, a w każdym czasie 
z przyczyn od biura niezależnych i niezawinionych. 



5. REZYGNACJE  

Przed rozpoczęciem korzystania z opłaconych względnie tylko przedpłaconych świadczeń 
mają Państwo prawo do zrezygnowania z ich realizacji. Rezygnacja lub zmiana terminu 
imprezy turystycznej przez Uczestnika wymaga pisemnego oświadczenia. Biuro będzie 
jednak zmuszone w takim przypadku dokonać potrąceń, jako rekompensaty za poczynione 
czynności, rezerwacje, nakłady. Wysokość potrąceń uzależniona jest od terminu rezygnacji 
złożonej w biurze i kosztów poniesionych przez biuro. 

Bez względu na termin rezygnacji opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. 
Koszty potrąceń kształtują się następująco: 
1) przy rezygnacji przed 60 dniem, opłata rezerwacyjna 100 zł/osoba 
2) przy rezygnacji między 60 a 28 dniem, do 30% ceny imprezy 
3) przy rezygnacji między 27 a 14 dniem, do 50% ceny imprezy 
4) przy rezygnacji późniejszej niż 14 dni, do 100 % ceny imprezy 

Biuro nie będzie dokonywać procentowych potrąceń, jeśli w miejsce osoby rezygnującej 
przedstawią Państwo osobę mogącą uczestniczyć w imprezie w czasie pozwalającym 
organizatorowi na dokonanie niezbędnych formalności związanych z wyjazdem. W takim 
przypadku potrącenie będzie równe kwocie jak w przypadku rezygnacji do 60 dni przed 
imprezą. Zgłoszona osoba przejmuje obowiązki wynikające z umowy zgłoszenia. Nie 
zgłoszenie się na imprezę, względnie odstąpienie od wykorzystania opłaconych świadczeń 
bez powiadomienia biura przed terminem ich rozpoczęcia jest równoznaczne z rezygnacją 
Państwa z prawa do jakiegokolwiek zwrotu wniesionej wpłaty. Późniejsze, niż w w/w 
terminach wykupienie voucheru (skierowania) nie zmienia warunków wymienionych wyżej. 
Uczestnik może zawrzeć ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy lub wcześniejszego 
powrotu z imprezy. 

6. CENA I JEJ ZMIANA  

Ceny przedstawione w ofercie w PLN lub w EUR są cenami brutto. Biuro zastrzega sobie 
prawo zmiany cen w wyjątkowych przypadkach, takich jak: zmiany stosunków prawno 
ekonomicznych, a w szczególności w przypadku skokowej zmiany kursów walut, przepisów 
podatkowych (zmiana rozliczenia VAT) taryf przewozowych, cen paliw, itp. jednak nie 
więcej niż o 10% i nie później niż 30 dni przed datą imprezy. 
 
Pobierana przy zgłoszeniu opłata rezerwacyjna jest składową ceny za usługę turystyczną. 
Opłatę należy uiścić do 3 dni od daty zgłoszenia / potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA PODRÓŻY  

Biuro przyjmuje na siebie odpowiedzialność za sumienne przygotowanie i realizację 
świadczeń wykupionych przez Klienta. Biuro na rok 2014 posiada Gwarancję 
Ubezpieczeniową SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A nr M201593 
ważną do 17.09.14 i aktualne zezwolenie Marszałka Województwa Mazowieckiego. Jeżeli w 
imprezie wystąpią niedociągnięcia, powinni Państwo zażądać od pilota lub świadczącego 
usługi kontrahenta zastosowania środków zaradczych. Jeżeli nie uda się usunąć przeszkód, 
mają Państwo prawo do obniżenia ceny w odpowiednim stosunku do tego, jakie warunki były 
gwarantowane w całej ofercie wykupionych świadczeń. Wszelkie niezgodności, pisemnie 



potwierdzone przez pilota lub świadczącego usługę gestora bazy, kontrahenta mogą Państwo 
zgłosić w biurze nie później niż 14 dni od zakończenia realizacji świadczeń. 

8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI BIURA 

Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i okoliczności od niego niezależne tzn. 
postoje na granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne panujące w czasie realizacji 
imprezy, zamieszki, wojny itp. Biuro nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w 
stosunku do Uczestników ponad kwotę rzeczywistej szkody oraz nie odpowiada za szkody 
moralne. Biuro nie gwarantuje miejsca w imprezie w przypadku samowolnej zmiany przez 
Uczestnika miejsca wsiadania lub wylotu. Biuro wyłącza odpowiedzialność w stosunku do 
Uczestników rezygnujących z imprezy w czasie jej trwania. Biuro wyłącza odpowiedzialność 
odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia czy bagażu w zakresie 
przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną z SIGNAL IDUNA TU S.A, z 
którym biuro zawarło umowę. 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA  

W czasie podróży i realizacji świadczeń spoczywa na Państwu konieczność przestrzegania 
przepisów celno dewizowych i porządkowych, jak też zaleceń pilota, względnie osób 
realizujących usługi lub świadczenia. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
wyrządzone szkody i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia. Warunki 
uczestnictwa obowiązują wszystkie osoby wymienione w umowie. Podpisujący je uważany 
jest przez biuro za osobę upoważnioną do działania w swoim i ich imieniu. Uczestnik 
zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich opłat w miejscu pobytu (np. opłaty klimatyczne, 
kaucje, opłaty za bilety wstępu, posiłki itp.) wymienionych w programach imprez. Nie 
spełnienie tego obowiązku może skutkować odmową wykonania świadczeń, części usługi  
przez biuro. 

10. UBEZPIECZENIE  

Ceny imprez turystycznych zawierają pakietowego ubezpieczenia SIGNAL IDUNA S.A. 
Bezpieczne Podróże, które zawiera: koszty leczenia do państw Europy (10 000 EUR), 
następstw nieszczęśliwych wypadków za 100% uszczerbku na zdrowiu (15 000 zł), z tytułu 
śmierci (15000 zł) oraz bagażu podróżnego (1000 zł) na okres od 24 godz. przed właściwym 
terminem imprezy do 24 godz. po upływie terminu zakończenia imprezy. Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej określony jest na podstawie umowy generalnej nr 200810 z SIGNAL 
IDUNA T.U. S.A. w zakresie OWU Standard z dnia 19.09.2011. 

Zawierając umowę uczestnik deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie. 
Uczestnik ma prawo i możliwość dodatkowego ubezpieczenia się od kosztów rezygnacji w 
wysokości 3 % ceny imprezy. 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednio 
przepisy Kodeksu Cywilnego. Warunki uczestnictwa opracowano zgodnie z wymogami 
stawianymi przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. oraz Ustawę o 
usługach turystycznych z późniejszymi zmianami. 
Warszawa 01/2014 


