
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO TURYSTYCZNE BASIA TOUR

Biuro  Turystyczne  BASIA  TOUR  posiada  zaświadczenie  o  wpisie  do 
Rejestru Organizatorów Turystyki  i  Pośredników Turystycznych Marszałka 
Województwa Łódzkiego Nr 102.

I. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.  Niniejsze  warunki  uczestnictwa  stanowią  integralną  część  Umowy- 
Zgłoszenia  udziału  w  imprezie organizowanej  przez  Biuro  Turystyczne 
BASIA TOUR zwanym dalej „Biurem”.
2. Zawarcie pomiędzy Uczestnikiem- Klientem, a Biurem umowy o udział w 
imprezie  turystycznej,  następuje  w  momencie  podpisania  Umowy- 
Zgłoszenia udziału w imprezie przez Uczestnika lub osobę występującą w 
jego imieniu i przedstawiciela Biura lub upoważnionej agencji.
3.  Klient  podpisując  umowę  z  Biurem potwierdza,  że  zapoznał  się 
niniejszymi warunkami uczestnictwa i akceptuje je.
4. Zakres świadczeń określa umowa- zgłoszenie. Biuro zobowiązuje się do 
realizacji imprezy zgodnie z umową i ofertą Biura.
5.  Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej  wymaga pisemnej  zgody 
rodziców lub opiekunów prawnych.
6. Przy zawarciu Umowy- Zgłoszenia udziału w imprezie Klient zobowiązany 
jest  niezwłocznie  wpłacić  zaliczkę  w  wysokości  co  najmniej  30%  ceny 
ustalonej w umowie. Klient jest zobowiązany do wpłacenia pozostałej części 
ceny imprezy do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. 
W przypadku  zgłoszenia  w terminie  krótszym  niż  30  dni  przed  imprezą 
należy  w  chwili  podpisywania  umowy-  zgłoszenia  jednorazowo  wpłacić 
pełną  cenę imprezy.  Brak  wpłaty  należnej  kwoty  w określonym  terminie 
stanowi podstawę do rozwiązania umowy i wiąże się z prawem potrącenia 
poniesionych kosztów do wysokości określonej w punkcie IV.8. warunków 
uczestnictwa.
7.  W przypadku  imprezy  z  dojazdem transportem organizowanym  przez 
Klienta na własną rękę, dokumentem potwierdzającym należne świadczenia 
jest  voucher,  który  Klient  otrzymuje  w  ciągu  7  dni  po  opłaceniu  pełnej  
należności za imprezę, a najpóźniej do 10 dni przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA
1. Klient ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w Umowie.
2.  Zawierając umowę  Uczestnik deklaruje,  że jego stan zdrowia umożliwia 
udzia  w imprezie.ł
3.  W czasie  trwania  imprezy  Klient  ma prawo do korzystania  z  pomocy 
pilota, rezydenta lub lokalnego przedstawiciela Biura, którym może zgłaszać 
wszelkie  uwagi  związane  z  realizacją  programu  imprezy.  Jednocześnie 
Klient  zobowiązany  jest  do  stosowania  się  do  wskazówek  wyżej 
wskazanych  osób  dotyczących  realizacji  programu  zwłaszcza  godzin  i 
miejsc zbiórek.
4.  Klient  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  celnych, 
dewizowych i porządkowych zarówno na terenie Polski jak i w krajach 
tranzytowych  i  docelowych.  Wszelkie  konsekwencje  wynikające  z 
nieprzestrzegania tych przepisów ponosi Klient - Uczestnik.
5. Klient zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonych przez siebie szkód. Za 
szkody  wyrządzone  przez   osoby  niepełnoletnie  odpowiadają  ich  prawni 
opiekunowie.
6. Wszyscy Uczestnicy imprez są ubezpieczeni w Signal Iduna Polska SA 
00-041  Warszawa,  ul.  Jasna  14/16a  od  następstw  nieszczęśliwych 
wypadków /7.000 zł/  i  kosztów leczenia /10.000 € / związanych z nagłym 
zachorowaniem  podczas  pobytu  za  granicą  (z  wyłączeniem  kosztów 
leczenia  stomatologicznego)  oraz  utraty  bagażu  do  wysokości  800  zł. 
Uczestnicy imprez organizowanych w Polsce są objęci ubezpieczeniem
Signal Iduna Polska SA: NNW /5.000 zł/.
7. Uczestnik ma prawo wykupić za pośrednictwem Organizatora dodatkowe 
ubezpieczenie od ryzyka kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie.

III.  ZMIANA PROGRAMU, ŚWIADCZEŃ I CEN, ODWOŁANIE IMPREZY 
ORAZ OBOWIĄZKI ORGANIZATORA.
Zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych art. 14 ust. 2 pkt7a oraz ust. 
5,6,7 ustala się, że :
1. Biuro, które przed rozpoczęciem imprezy turystycznej  jest zmuszone, z 
przyczyn  od  niego  niezależnych,  zmienić  istotne  warunki  umowy  z 
Klientem  /np.  zmiana  terminów  lub  tras/,  powinien  niezwłocznie  o  tym 
powiadomić  Klienta.  W  takiej  sytuacji  Klient  powinien  niezwłocznie  /nie 
później  jednak  niż  w  ciągu  7  dni/  poinformować  Biuro,  czy:  przyjmuje 
proponowaną  zmianę  umowy  albo  odstępuje  od  umowy  za 
natychmiastowym  zwrotem  wszystkich  wniesionych  świadczeń  i  bez 
obowiązku zapłaty kary umownej.
2. Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego 
niezależnych  /decyzja  władz  państwowych,  działanie  siły  wyższej,  braku 
możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdu, itp. / oraz w 
przypadku braku wymaganego minimum uczestników (Biuro każdorazowo 
będzie informowało klienta o minimalnej liczbie osób wymaganej do odbycia 
imprezy). Jeżeli realizacja usług uzależniona jest od liczby zgłoszeń, Biuro 
powiadomi  Klientów  o  odwołaniu  imprezy  nie  później  niż  14  dni  przed 
terminem jej rozpoczęcia. W takich przypadkach zwracane są pełne wpłaty 
dokonane przez Klientów.
3.  Jeżeli  Klient,  zgodnie  z  ust.  1,  odstępuje  od  umowy  lub  jeżeli  Biuro 
odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma 
prawo, według swojego wyboru :
a)  uczestniczyć  w  imprezie  zastępczej  o  tym  samym  lub  wyższym 
standardzie,  chyba  że  zgodzi  się  na  imprezę  o  niższym  standardzie  za 
zwrotem różnicy w cenie albo
b) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych wpłat.
4. Zgodnie z art. 17 Ustawy o usługach turystycznych Biuro zastrzega sobie 
możliwość podwyższenia ceny imprezy w wypadku wzrostu: kursów walut, 

kosztów  transportu,  opłat  urzędowych,  podatków lub  opłat  należnych  za 
usługi lotniskowe, załadunkowe, przeładunkowe w okresie do 21 dnia przed 
terminem rozpoczęcia imprezy.
5. Zgodnie z art. 11 a Ustawy o usługach turystycznych:
a) Biuro odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o 
świadczenie  usług turystycznych,  chyba że  niewykonanie  lub nienależyte 
wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
- działaniem lub zaniechaniem klienta,
-  działaniem  lub  zaniechaniem  osób  trzecich,  nieuczestniczących  w 
wykonywaniu  usług  przewidzianych  w  umowie,  jeżeli  tych  działań  lub 
zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
- siłą wyższą.
b)  Wyłączenie  odpowiedzialności  za  niewykonanie  lub  nienależyte 
wykonanie umowy, w wyżej wskazanych przypadkach nie zwalnia Biura od 
obowiązku  udzielenia  w  czasie  trwania  imprezy  turystycznej  pomocy 
poszkodowanemu Klientowi.

IV. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W IMPREZIE
Zgodnie z art.14 ust.2 i art. 16 Ustawy o usługach turystycznych ustala się :
1.Klient  może  bez  zgody  Biura  przenieść  na  osobę  spełniającą  warunki 
udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy 
o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba 
ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
2.Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w ust. 1,  
jest  skuteczne  wobec  Biura,  jeżeli  Klient  zawiadomi  go  o  tym  przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej.
3. Za nie uiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione 
przez Biuro w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba 
przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
4. Rezygnacja z udziału w imprezie następuje z datą doręczenia do Biura 
pisma  zawierającego  oświadczenie  o  rezygnacji  Klienta  z  udziału  w 
imprezie.
5. Rezygnacja Klienta  z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego 
stronie pociąga za  sobą obowiązek Klienta wyrównania Biuru strat przez 
niego poniesionych w związku z tą rezygnacją.
6. Za rezygnację z udziału w imprezie, o której mowa w ust. 5 uznaje się 
także niestawienie się Klienta w miejscu rozpoczęcia imprezy określonym w 
otrzymanym  dokumencie  lub  nieposiadanie  przez  Klienta  dokumentów, 
których brak uniemożliwia udział w imprezie /np. paszport, wiza itp./ .
7. Wysokość strat o których mowa w ust. 5 zostanie indywidualnie ustalona i 
przedstawiona Klientowi w pisemnym potrąceniu, przesłanym przez Biuro.
8. Szacunkowa wysokość strat Biura w zależności od terminu rezygnacji, to:
a) do 100 zł – przy rezygnacji w terminie do 31 dni przed rozpoczęciem.
b) do 35 % ceny imprezy – przy rezygnacji pomiędzy 30 a 15 dniem przed  
rozpoczęciem.
c) do 65 % ceny imprezy – przy rezygnacji pomiędzy 14 a 7 dniem przed  
rozpoczęciem.
f)  do  90  %  ceny  imprezy  –  przy  rezygnacji  później  niż  7  dni  przed 
rozpoczęciem.

V. REKLAMACJE
1. Jeżeli  Biuro w czasie trwania danej  imprezy turystycznej  nie wykonuje 
przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu tej 
imprezy,  jest obowiązane,  bez obciążania  Klienta dodatkowymi kosztami, 
wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli  
jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w 
programie  imprezy  turystycznej,  Klient  może  żądać  odpowiedniego 
obniżenia ceny imprezy.
2.Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych, o których mowa w ust. 1, jest 
niemożliwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i 
odstąpił  od  umowy,  Biuro  jest  obowiązane  bez  obciążania  Klienta 
dodatkowymi  kosztami  z  tego  tytułu,  zapewnić  mu  powrót  do  miejsca 
rozpoczęcia  imprezy turystycznej  lub do innego uzgodnionego miejsca w 
warunkach nie gorszych niż określone w umowie.
3.W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2, Biuro nie może 
żądać  od  Klienta  żadnych  dodatkowych  świadczeń  z  tego  tytułu,  w 
szczególności  zapłaty  kary  umownej.  Klient  może  żądać  naprawienia 
szkody wynikłej z niewykonania umowy.
4.W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, o której mowa 
w ust. 2, Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej  z niewykonania 
umowy,  chyba  że  niemożność  wykonania  świadczenia  zastępczego  jest 
spowodowana wyłącznie działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nie 
uczestniczących  w  wykonywaniu  świadczenia  zastępczego,  jeżeli  tych 
działań  lub  zaniechań nie można było  przewidzieć  ani  uniknąć,  albo siłą 
wyższą.
5.  Jeżeli  w  trakcie  imprezy  turystycznej  Klient  stwierdza  wadliwe 
wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę 
usługi oraz Biuro, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.
6.  Reklamacje  związane  z  wykonaniem  umowy  winny  być  składane 
bezpośrednio  w  Biurze  w  formie  pisemnej  w  terminie  30  dni  od  daty 
zakończenia imprezy. Biuro ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 
30 dni od jej otrzymania. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa zastosowanie 
mają odpowiednie  przepisy  ustawy z dnia  29 sierpnia  1997r.  o usługach 
turystycznych /Dz.U. Z 2004 r. Nr223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami/,  
kodeksu cywilnego oraz przepisy o ochronie Konsumenta.
2.  Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu  realizacji  umowy-  zgłoszenia 
będą  rozstrzygane  polubownie,  a  w  razie  braku  porozumienia,  przez 
właściwe sądy.
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