
Warunki Uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanej przez  

SJO „Prymus-Linguist” s.c. 
 

§ 1 

ZASADY OGÓLNE 
1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa stanowią integralną 
częśd umowy wraz z programem imprezy i określają 
zasady udziału Klienta w imprezach organizowanych 
przez  SJO „Prymus – Linguist” s.c.  Klient podpisując 
umowę jest zobowiązany zapoznad się z niniejszymi 
Warunkami Uczestnictwa oraz potwierdzid własno-
ręcznym podpisem ich akceptację. 
2. Roksana Marczyk – Bekas i Marek Bekas prowadzący 
działalnośd gospodarczą w formie spółki cywilnej  
SJO „Prymus – Linguist” s.c. z siedzibą w Krakowie  
30-721 ul. Lipska 63 NIP: 679-297-99-87 są wpisani do 
Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych  
nr Z/3/2009 i są Organizatorami turystyki w rozumieniu 
ustawy o usługach turystycznych tzn. przedsiębiorcami 
organizującym imprezę turystyczną. 
3. Stronami umowy o imprezę turystyczną są Uczestnik 
lub osoba, która zawarła umowę na rzecz Uczestnika 
/Klienta/oraz Organizator. 
 

§ 2 
ZAWARCIE UMOWY 

1. Podpisanie Umowy następuje po zapoznaniu się 
Uczestnika z Warunkami Uczestnictwa oraz ofertą 
Imprezy proponowaną przez SJO „Prymus – Linguist”. 
2. Warunki wraz z ofertą /programem/imprezy  
i Umową stanowią integralną całośd. 
3. Klient podpisując umowę z Organizatorem 
potwierdza, że zapoznał się i akceptuje niniejsze 
Warunki Uczestnictwa. 
4. Klient podpisując umowę oświadcza, że w oparciu  
o przedstawione oferty zapoznał się z pełnym zakresem 
świadczeo, programem i ceną imprezy. 
5. Umowę podpisuje osobiście każdy uczestnik,  
a za osobę niepełnoletnią jej prawny opiekun. 
Zamówienia grupowe podpisują upoważnieni do tego 
pełnomocnicy, przedstawiciele ustawowi, /Dyrektorzy 
lub Nauczyciele Szkoły lub Instytucji, która organizuje 
wyjazd. 
6. Uczestnik deklaruje, że jego stan zdrowia lub osoby, 
w imieniu której działa pozwala na wzięcie działu  
w imprezie będącej przedmiotem umowy. 
7. Zawarcie umowy następuje w momencie jej 
podpisania przez Uczestnika i wpłacenie zaliczki. 
Umowa powinna byd podpisana na oficjalnym druku 
Organizatora. 
8. Umowa zawiera dokładne dane dotyczące imprezy, 
terminu, miejsca, trasy, rodzaju zakwaterowania, 
wyżywienia, środka transportu, cenę oraz godzinę  
i miejsce planowanego wyjazdu i powrotu. 

9. Umowa w przypadku rezerwacji grupowych powinna 
byd podbita pieczątką Instytucji oraz podpisana przez 
osoby reprezentujące daną placówkę. 
10. Przy podpisaniu Umowy Uczestnik zobowiązuje się 
do przestrzegania terminów i wysokości wpłat  
za Imprezę zgodnie z podpisaną umową. 
 

§ 3 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Po podpisaniu umowy klient zobowiązany jest 
wpłacid zaliczkę w wysokości oraz terminie  podanym  
w umowie. Wpłaty należy dokonad  na konto Orga-
nizatora. Pozostałą kwotę do 100% ceny imprezy należy 
wpłacid najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem 
imprezy. Biuro dopuszcza możliwośd odstępstwa od tej 
zasady, jednak uzgodnienia takie muszą zostad ustalone 
z uczestnikiem i zawarte w umowie, w przeciwnym 
razie Organizator ma prawo odstąpid od umowy  
w trybie natychmiastowym potrącając należnośd jak 
przy rezygnacji z przyczyn leżących po stronie klienta. 
2. W przypadku zakupu imprezy w terminie krótszym 
niż 14 dni Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty całej 
należności w momencie podpisania umowy. 
3. Ceny usług i świadczeo zawierają podatek od 
towarów i usług. 
4. Cena ustalona w umowie nie może byd 
podwyższona, chyba że Organizator udokumentuje 
wpływ podwyższenia ceny przy następujących 
okolicznościach: wzrost kosztów transportu /ceny 
paliw/, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat 
należnych, wzrost kursów walut oraz zmiana programu, 
na która wyrażają zgodę obie strony umowy.  
5. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona 
w umowie nie może byd podwyższona. 
6. Przy wyjazdach grupowych ceny skalkulowane są 
zgodnie z obowiązującym katalogiem biura, jeżeli liczba 
uczestników jest mniejsza niż przewiduje kalkulacja 
biuro przygotowuje odrębną kalkulację zgodnie z życze-
niem Zamawiającego. 
 

§ 4 
UBEZPIECZENIA 

1. Uczestnicy imprez organizowanych przez organizato-
ra są ubezpieczeni przez SIGNAL IDUNA Polska S.A.  
w NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków:    
NWI – trwały uszczerbek na zdrowiu 10 000 PLN  i NWS 
- śmierd  5000 PLN na podstawie Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzone 
uchwałą nr 42/Z/2007 z dnia 07.08.2007 r. 

2. Uczestnik przed podpisaniem umowy zobowiązany 
jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpie-
czenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na tere-
nie Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzone uchwałą  
nr 42/Z/2007 z dnia 07.08.2007 r. 
3. Istnieje możliwośd wykupienia dodatkowych ryzyk  
do ubezpieczenia zagwarantowanego przez organizato-
ra zgodnie z pkt.1., np. od  uprawiania sportów ekstre-
malnych wysokiego ryzyka, wyczynowych . 
4 . W dniu wykupienia imprezy/ wpłaty zaliczki klient 
ma możliwośd wykupienia dodatkowego ubezpieczenia 
od rezygnacji z imprezy zgodnie z OWU : „Ogólne 
Warunkami  Koszty Imprezy Turystycznej” zatwierdzo-
nymi uchwałą Nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA 
Polska TU S.A z dnia 27.03.2013 roku 
5.W przypadku wykupienia ubezpieczenia RG na pod-
stawie OW Koszty Imprezy Turystycznej należy rozsze-
rzyd ubezpieczenie o następstwa chorób przewlekłych 
jeżeli zostały stwierdzone u  ubezpieczonego, osób 
bliskich lub współuczestnika podróży. 
 

§ 5 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1.Zawierając przedmiotową umowę Uczestnik 
oświadcza, że stan jego zdrowia oraz stan zdrowia 
wszystkich osób również niepełnoletnich wpisanych na 
zgłoszeniu, w pełni umożliwia udział w imprezie. 
Stwierdza również, że posiada niezbędne wymagane 
dokumenty np. ważny paszport, legitymację szkolną, 
itp. 
2. Uczestnik ma prawo do świadczeo zgodnych  
z umową i ofertą SJO „Prymus Linguist” s.c. 
3.SJO „Prymus – Linguist” nie dokonuje zwrotu 
należności, które nie zostały w pełni wykorzystane 
przez Uczestnika tj. skrócenie pobytu, rezygnacja  
z części lub całości świadczenia. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za zmianę programu imprezy na 
życzenie klienta. 
4. Od momentu rozpoczęcia imprezy Uczestnik 
zobowiązany jest stosowad się do wskazówek 
pracowników biura dotyczących realizacji 
imprezy.(pilot, przewodnik, kierownik, wychowawca) 
5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania 
wszelkich przepisów celnych i dewizowych 
obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych  
i docelowych oraz powinien posiadad dokumenty 
upoważniające przekroczenie granicy. 
6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów porządkowych i przepisów pożarowych  
w miejscu zakwaterowania i w trakcie podróży. 
7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialnośd materialną 

wobec SJO „Prymus-Linguist” s.c za szkody wyrządzone 
z jego winy lub z winy osób niepełnoletnich zgłoszonych 
przez niego i biorących udział w imprezie – zobowią-
zując się do ich naprawienia bądź pokrycia  
w całości. 8.Uczestnik zobowiązany jest w przypadku 
imprez dla dzieci do pokrycia kosztów leków 
ordynowanych indywidualnie (antybiotyki, leki 
specjalistyczne itp.) osobie niepełnoletniej, 
niezwłocznie po zakooczeniu imprezy i przedstawieniu 
rachunku. Organizator ma prawo do jednostronnego 
odstąpienia od umowy jeżeli Uczestnik lub jego 
zachowanie utrudnia realizację imprezy lub zagraża 
zdrowiu i życiu pozostałych uczestników. 
Koszty w tej sytuacji pokrywa Uczestnik lub prawny 
opiekun.  
9. Przy wyjazdach organizowanych dla szkół za bezpie-
czeostwo i zachowanie uczniów odpowiada nauczyciel 
wyznaczony z ramienia szkoły reprezentujący grupę. 
10. Nauczyciele w imieniu rodziców lub opiekunowie 
zainteresowani wystawieniem faktur indywidualnych 
(np. na rodzica do zakładu pracy lub kuratorium itp.) 
powinni zgłosid ten fakt przed rozpoczęciem imprezy  
i dostarczyd do siedziby Organizatora listę z danymi na 
kogo ma byd wystawiona faktura indywidualna. 
Niedostarczenie takiej listy powoduje wystawienie 
przez Organizatora faktur zbiorczych na szkołę lub 
instytucję, która zamawiała imprezę, do 14 dni po 
zakooczeniu imprezy. 
 

§ 6 
ODPOWIEDZIALNOŚD ORGANIZATORA 

1. Organizator ponosi odpowiedzialnośd za niewy-
konanie lub nienależyte wykonanie umowy o świad-
czenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest spowodowane:  
a. działaniem lub zaniechaniem klienta,  
b. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie 

uczestniczących realizacji imprezy jeżeli tych działao  
i zaniechao nie można było przewidzied ani uniknąd  

c. siłą wyższą. 
2. Uczestnik imprezy ma obowiązek czuwania nad 
wartościowymi składnikami bagażu: pieniędzmi, 
dokumentami, sprzętem elektronicznym. W trakcie 
przewozu Uczestnik obowiązany jest przewozid 
wartościowe składniki bagaży ze sobą (w tzw. bagażu 
podręcznym, nie umieszczanym w luku bagażowym),  
a w hotelu umieścid je w miejscu do tego 
przeznaczonym (depozycie, sejfie w pokoju hotelowym 
itp.). 
3. Organizator ogranicza odpowiedzialnośd za niewyko-
nanie lub nienależyte wykonanie usług w trakcie impre-
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zy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turysty-
cznej względem każdego Uczestnika, za wyjątkiem 
szkód na osobie. 
4. W przypadku dokonania przez Organizatora zmian  
w istotnych warunkach umowy Organizator 
zawiadamia Uczestnika o tym fakcie pisemnie lub  
w inny skuteczny sposób. Uczestnik ma prawo przyjąd 
proponowaną zmianę lub odstąpid od umowy bez 
ponoszenia kosztów odstępnego. Uczestnik winien 
zawiadomid pisemnie Organizatora o swojej decyzji  
w terminie do 3 dni od daty otrzymania informacji  
o zmianach. W przypadku gdy Uczestnik  
w przewidzianym terminie nie poinformuje pisemnie 
Organizatora o rezygnacji przyjmuje się, że wyraził  
zgodę na zmiany. Za datę otrzymania informacji 
przyjmuje się datę wysłania oświadczenia na adres 
siedziby Organizatora. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 
imprezy w terminie 7 dni przed jej rozpoczęciem  
z przyczyn niezależnych od niego (siła wyższa). 
6. W przypadku odwołania imprezy lub rezygnacji 
Uczestnika z powodu zmiany istotnych postanowieo 
umowy Uczestnik ma prawo do skorzystania  
z zastępczej imprezy turystycznej o tym samym  
lub wyższym standardzie  zaproponowanej przez 
Organizatora, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym 
standardzie ze zwrotem różnicy w cenie lub otrzymania 
pełnego zwrotu wpłat wniesionych na poczet imprezy 
(bez odsetek).  
7.Organizator powiadomi pisemnie lub w inny skute-
czny sposób uczestników o odwołaniu imprezy 
turystycznej  z powodu niewystarczającej liczby 
uczestników najpóźniej na 7 dni przed terminem jej 
rozpoczęcia. 
 

§ 7 
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W IMPREZIE 

1.Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału  
w imprezie turystycznej. Rezygnacja z imprezy wymaga 
pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. 
2. Uczestnik może bez zgody Organizatora przenieśd  
na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie 
turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu 
umowy o świadczeniu usług turystycznych uprawnie-
nia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie 
wynikając z tej umowy obowiązki. 
3. Przeniesienie uprawnieo i przejęcie obowiązków jest 
skuteczne wobec organizatora turystyki, jeżeli klient 
zawiadomi go o tym w terminie minimum 3 dni przed 
rozpoczęciem imprezy.Za nieuiszczoną częśd ceny 
imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez 

organizatora turystyki w wyniku zmiany uczestnika 
imprezy Uczestnik i osoba przejmująca jego 
uprawnienia odpowiadają solidarnie. 
4. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie 
turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy 
turystycznej z powodów niezależnych od Biura, 
Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po 
potrąceniu przez Biuro kwoty stanowiącej 
równowartośd rzeczywistych kosztów w wysokości nie 
wyższej niż ustalona w dalszej części niniejszego punktu 
Warunków Uczestnictwa (oraz kosztów ubezpieczenia), 
poniesionych przez Biuro w związku z dokonanymi już 
przygotowaniami do zorganizowania imprezy 
turystycznej. Biuro podaje, iż maksymalne  koszty 
potrąceo – względem całkowitej wartości zawartej 
umowy – kształtują się następująco: 
 

 10 % ceny imprezy przy rezygnacji do 45 dni przed 
terminem rozpoczęcia imprezy 

 25 % ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 44-30 
dni 

 50 % ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 29- 14 
dni 

 80 % ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 13- 8 dni 
przed rozpoczęciem imprezy 

 90 % ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 7- 0 dni  
 
przed rozpoczęciem imprezy. Oszacowanie 
ostatecznych poniesionych kosztów może nastąpid 
najpóźniej do 7 dni po planowanym powrocie  
z imprezy turystycznej, z której Klient nie skorzystał.  

 
§ 8 

REKLAMACJE 
1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Uczestnik 
stwierdza wadliwe wykonanie umowy, powinien 
niezwłocznie zawiadomid o tym fakcie przedstawiciela 
Organizatora (pilot, przewodnik, kierownik, wycho-
wawca) obecnego na miejscu.  
2. Uczestnik ma prawo do wniesienia pisemnej 
reklamacji w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty 
zakooczenia imprezy turystycznej. Za datę wniesienia 
reklamacji uznaje się datę nadania pisma na adres  
siedziby Organizatora. 
3. Organizator ma obowiązek w przypadku niewyko-
nania przewidzianych w umowie usług bez obciążania 
Uczestnika  wykonad w ramach tej imprezy świadczenia 
zastępcze. Jeżeli jakośd świadczenia zastępczego jest 
niższa od jakości usługi określonej w programie, umo-
wie klient może żądad odpowiedniego obniżenia ceny 
imprezy. 

4. Jeżeli wykonanie świadczeo zastępczych jest 
niemożliwe albo klient z uzasadnionych powodów nie 
wyraził zgody i odstąpił od umowy, Organizator jest 
obowiązany bez obciążania Uczestnika dodatkowymi 
kosztami z tego tytułu zapewnid mu powrót do miejsca 
rozpoczęcia imprezy lub innego uzgodnionego miejsca 
w warunkach nie gorszych niż określone w umowie. 
5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni 
od daty ich otrzymania, chyba że wydłużenie tego 
terminu spowodowane będzie koniecznością uzyskania 
przez Organizatora informacji z miejsc gdzie do 
wadliwego wykonania umowy doszło. W przypadku gdy 
konieczne będzie wydłużenie wskazanego wyżej 
terminu Organizator poinformuje Uczestnika o nowym 
terminie rozpatrzenia reklamacji i przyczynie 
wydłużenia terminu. 
 

§ 9 
DANE OSOBOWE 

1.Administratorem danych osobowych Uczestników są 
Roksana Marczyk - Bekas i Marek Bekas, prowadzący 
działalnośd gospodarczą w formie spółki cywilnej: SJO 
„Prymus – Linguist” s.c. z siedzibą w Krakowie 30-721 
ul. Lipska 63 NIP: 679-297-99-87. 
2.Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie 
z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych. 
3.Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania 
zmiany i usunięcia przetwarzanych danych osobowych. 

 
§10 

POSTANOWIENIA KOOCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową 
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
przepisy Ustawy o usługach turystycznych z dnia 
29.08.1997 (wraz z późniejszymi zmianami). 
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy 
Organizator oraz Klient będą starali się rozwiązad 
polubownie. 
3. W przypadku braku porozumienia co do 
polubownego rozwiązania sporu właściwym w spra-
wach, w których Uczestnik nie jest konsumentem 
będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla 
Organizatora.  W przypadku braku porozumienia co do 
polubownego rozwiązania sporu w sprawach,  
w których Uczestnik jest konsumentem w rozumieniu 
art. 22(1) k.c. sądem właściwym będzie sąd właściwy 
zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.  
                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………….. 
Podpis i pieczątka Organizatora 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………….. 
Podpis i pieczątka Uczestnika 
 
 


