
TRZEBAWIE – WARUNKI UCZESTNICTWA

Organizatorem Turystyki zwanym dalej “Organizatorem” jest Szogun Mariusz Dutka , ul. Graniczna 1, 71-813
Szczecin, NIP 852196 47 33, posiadający wpis do rejestru organizatorów turystyki pod nr 34/13 oraz Gwarancję
Ubezpieczeniową o numerze M 522897 Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

1. Warunki uczestnictwa są integralną częścią Umowy z Klientem.
2. Opiekun oświadcza, iż jest opiekunem prawnym i osobą uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu

Uczestnika, sprawuje pieczę nad Uczestnikiem, a jego prawo nie zostało w żaden sposób ograniczone lub
wyłączone.

3. Opiekun wyraża zgodę na udział Uczestnika w Obozie i oświadcza, że nie są mu znane jakiekolwiek
przeciwwskazania zdrowotne oraz wychowawcze do udziału Uczestnika w Obozie.

4. Opiekun oświadcza, że ma świadomość, że Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wszystkich
regulaminów obowiązujących na obozie oraz poleceń kadry, w tym Kierownika wypoczynku, wychowawców
i instruktorów.

5. Uczestnikami imprezy są osoby wymienione w zgłoszeniu na imprezę.
6. Rezerwacja miejsc jest równoznaczna z wpłatą 30% zaliczki za osobę – płatność 7 dni. Zaliczka jest

bezzwrotna ze względu na koszty rezerwacyjne poniesione przez Organizatora. Pozostałą kwotę należy
wpłacić najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku zakupu imprezy w terminie
krótszym niż 30 dni Uczestnik jest zobowiązany dokonać pełnej wpłaty. Nieuzupełnienie wpłaty w
ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z imprezy z winy Uczestnika.

7. Wszelkie płatności związane z uczestnictwem w Obozie winny być dokonywane na rachunek bankowy
wskazany w umowie.

8. Podstawą do otrzymania świadczeń jest voucher/ skierowanie, a przy wyjazdach grupowych obecność na
listach uczestników.

9. Uczestnik zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym terminie wymagane przez biuro dokumenty, brak
takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w
imprezie z winy Uczestnika.

10. W przypadku imprezy nie objętej ubezpieczeniem zalecamy indywidualne ubezpieczanie się uczestnika.
11. Uczestnik, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego, jego rodzice lub prawni opiekunowie odpowiadają za

szkody wyrządzone z jego winy podczas trwania imprezy i zobowiązani są do pokrycia spowodowanej
szkody. W niektórych przypadkach (podanych w programie imprezy) właściciel bazy może żądać wpłaty
kaucji gwarancyjnej - rozliczanej po zakończeniu pobytu. Opiekun ponosi wyłączną odpowiedzialność za
szkody wyrządzone przez Uczestnika, tak Organizatorowi, jak i innym Uczestnikom i opiekunom oraz
osobom trzecim.

12. Opiekun jest zobowiązany przed rozpoczęciem Obozu poinformować o stanie zdrowia Uczestnika. Opiekun
nie później, niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia Obozu jest zobowiązany pisemnie poinformować
Organizatora o jego stanie zdrowia, w szczególności o wszelkich schorzeniach, chorobach, przypadłościach,
przebytych kontuzjach i urazach, zaburzeniach, dolegliwościach, w tym przebytych operacjach i chorobach
lub wskazanie innych dolegliwości mogących stanowić realną przeszkodę w braniu udziału przez Uczestnika
w Zajęciach. W przypadku niedostarczenia oświadczenia o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
ustępu Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy z winy Opiekuna lub uznać za
wystarczające informację zawarte w Karcie Kwalifikacyjnej. W przypadku, gdyby po udzieleniu Informacji
przez Opiekuna w sposób określony w ust. 2 stan zdrowia Uczestnika uległ pogorszeniu Opiekun
zobowiązany jest on tym poinformować niezwłocznie Organizatora.

13. Organizator oświadcza, iż nie posiada wiedzy ani kwalifikacji medycznych w przedmiocie oceny zdatności i
możliwości Uczestnika do uczestniczenia w Zajęciach. Decyzję o dopuszczeniu do udziału w Zajęciach
każdorazowo zobowiązany jest podejmować Opiekun, a w przypadkach wymagających wiedzy medycznej,
Opiekun po zasięgnięciu opinii odpowiedniego lekarza specjalisty.

14. Organizator rekomenduje przeprowadzenie przez Opiekuna kompleksowych badań lekarskich Uczestnika
przed rozpoczęciem Obozu, w celu wyeliminowania jakichkolwiek, nawet najmniejszych przeciwwskazań do
uczestnictwa w Zajęciach.

15. Opiekun oświadcza, że przekazał Organizatorowi wszystkie informacje dotyczące zdrowia dziecka.
16. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania niezbędnej ilości leków lub innych środków medycznych, w razie

stosowania ich przez Uczestnika.
17. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Organizatora w przedmiocie możliwości uczestnictwa w Obozie z

przyczyn zdrowotnych, może on zażądać od Opiekuna przedstawienia zaświadczenia lekarskiego w



przedmiocie udziału Uczestnika w Obozie. W przypadku niedostarczenia zaświadczenia o którym mowa w
zdaniu pierwszym niniejszego ustępu Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy z winy
Opiekuna.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, tak pierwotne i następcze, szkody na
osobie, związane z uczestnictwem w Obozie pomimo nieodpowiedniego stanu zdrowia Uczestnika, które nie
są zawinione przez Organizatora. W szczególności Organizator nie jest zobowiązany podejmować i inicjować
działań zmierzających do oceny stanu zdrowia Uczestnika przed Obozem.

19. Opiekun ma prawo odstąpić od Umowy w każdym czasie przez rozpoczęciem Obozu. Za datę odstąpienia
przyjmuje się termin wpływu pisemnego oświadczenia do Organizatora. W przypadku odstąpienia od
Umowy przez Opiekuna Organizator dokonuje potrąceń z wpłat Uczestnika, w wysokości poniesionych
kosztów związanych z imprezą, jednak nie więcej niż:

a. do 30% ceny imprezy przy rezygnacji do 40 dni przed rozpoczęciem imprezy
b. do 50% ceny imprezy przy rezygnacji od 39 do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy
c. do 70% ceny imprezy przy rezygnacji od 29 do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy,
d. do 80% ceny imprezy przy rezygnacji od 19 do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy
e. do 90% ceny imprezy w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni do imprezy

20. Rezerwacje złożone na obóz do dnia 15 stycznia 2023 roku są objęte gwarancją niezmienności ceny.
21. Opiekun może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem Obozu bez ponoszenia opłaty za odstąpienie,

określonej w ust. 3 powyżej w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności
występujących w miejscu Obozu lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację
Obozu lub przewóz Uczestników na Obóz Organizator może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z
tytułu Umowy bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

22. Organizator może rozwiązać Umowę nie później, niż na 20 dni przed rozpoczęciem Obozu i dokonać
pełnego zwrotu Opłat za Obóz, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli: liczba osób,
które zgłosiły się do udziału w Obozie jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w Umowie.

23. Organizator może rozwiązać Umowę w przypadku, gdy nie może zrealizować Umowy z powodu
nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Opiekuna o rozwiązaniu umowy o udział w
imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem Obozu.

24. Organizator może rozwiązać Umowę w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba
minimalna, tj. 35 uczestników w turnusie.

25. W przypadku bardzo małej ilości zainteresowanych (mniej niż 5 osób), organizator zastrzega sobie prawo
odwołania dojazdów z danej trasy lub miejscowości, o czym niezwłocznie powiadomi Opiekuna nie później
niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Podróżny, któremu odwołano dojazd ma prawo wyboru innego
miejsca wyjazdu, na trasie realizowanej przez Organizatora, za zwrotem całości wpłaconej wcześniej dopłaty
za miejsce wsiadania. Opiekun po otrzymaniu powiadomienia od organizatora, w wyznaczonym terminie
informuje organizatora, że przyjmuje proponowaną zmianę miejsca wyjazdu albo odstępuje od umowy za
zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie.

26. Organizator dokonuje zwrotu poniesionych Opłat za Obóz w terminie 30 dni od dnia Odstąpienia lub
Rozwiązania Umowy.

27. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym i usunięcia
Uczestnika z Obozu, jeżeli Uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzenie Obozu lub nie przestrzega
obowiązków bądź zakazów określonych w niniejszym Regulaminie Obozu. W takiej sytuacji do rozliczenia
kosztów Obozu ma zastosowanie regulacja określona w ust. 3 pkt d. 9. W przypadku poinformowania
Opiekuna o rozwiązaniu Umowy w trybie określonym w ust. 8 Opiekun zobowiązuje się w ciągu 48 godzin
we własnym zakresie, na swój koszt i odpowiedzialność odebrać Uczestnika z Obozu.

28. Opiekun może przenieść wszystkie przysługujące mu oraz Uczestnikowi z tytułu Umowy uprawnienia i
obowiązki na osobę trzecią, jednakże Uczestnik musi spełniać warunki umożliwiające udział w Obozie. O
przeniesieniu praw i obowiązków Uczestnik ma obowiązek poinformować niezwłocznie, jednak nie później,
niż na 7 dni przed rozpoczęciem Obozu. Za wszystkie koszty związane ze zmianą uczestnictwa oraz
uregulowaniem należności za udział w imprezie odpowiadają solidarnie Opiekun oraz osoba przejmująca
jego uprawnienia.

29. Biuro wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Uczestników rezygnujących z imprez w czasie jej trwania,
chyba że rezygnacja nastąpiła w przypadkach przewidzianych w art. 16a ustawy o usługach turystycznych.

30. Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie Umowy.
31. Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji.



32. Pomoc, o której mowa w pkt. 30, polega w szczególności na udzieleniu odpowiednich informacji
dotyczących świadczeń zdrowotnych, udzieleniu Uczestnikowi pomocy w skorzystaniu ze środków
porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze
świadczeń zastępczych, w przypadku gdyby Organizator nie wywiązał się ze swoich z obowiązków
wykonania usług, określonych w Umowie.

33. Opiekun ma obowiązek poinformować Organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzanych w trakcie
trwania Obozu w miarę możliwości jeszcze w czasie trwania Obozu.

34. Zakres odpowiedzialności Organizatora i roszczenia przysługujące Opiekunowi określa
art. 48 oraz art. 50 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych.

35. Opiekun ma prawo złożyć Skargę do Organizatora jeżeli stwierdza wadliwe wykonanie Umowy przez
Organizatora. Organizator zaleca złożenie Skargi w formie papierowej lub elektronicznej i przesłanie jej na
adresy Organizatora wskazane w Umowie. Skarga powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację
Opiekuna i/lub Uczestnika Obozu, w którym uczestniczył, przedmiot skargi, wskazanie niezgodności oraz
określenie żądań. Skarga, o której mowa powinna zostać złożona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
zakończenia Obozu. Skargę złożoną po ww. terminie, Organizator może uznać za bezskuteczną. Odpowiedź
na prawidłowo złożoną skargę zostanie przekazana Opiekunowi w postaci papierowej lub za pomocą innego
trwałego nośnika informacji, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi.

36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu imprezy turystycznej dokonaną na życzenie i
za zgodą Uczestników imprezy oraz za dostosowanie programu do zaleceń i wytycznych związanych ze
stanem epidemii Covid-19.

37. Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług
turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane:

a. wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Uczestnika;
b. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług

przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani
uniknąć;

c. siłą wyższą.
38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działania siły wyższej.
39. Biuro ogranicza odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie trwania

imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy, nie dotyczy to szkód na osobie.
40. W przypadkach koniecznych i z przyczyn od siebie niezależnych Biuro zastrzega sobie prawo zmiany

warunków Umowy oraz cen uzależnionych od: kosztów transportu; opłat urzędowych, podatków lub opłat
należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;
wzrostu kursu walut.

41. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O usługach turystycznych oraz przepisy o ochronie konsumenta.

42. W realizacji Umowy Organizator kierować się będzie zawsze dobrem Uczestnika i zasadami współżycia
społecznego.

43. Uczestnik zobowiązuje się do złożenia rzeczy wartościowych typu – większa ilość pieniędzy oraz telefonu
komórkowego, w depozycie u wychowawcy lub kierownika obozu.

44. Uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z telefonu komórkowego każdego dnia przez jedną godzinę
podczas przerwy wyznaczonej przez kierownika wypoczynku.

45. Klienci zobowiązani są do przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w miejscach
pobytu oraz polskich i zagranicznych przepisów celno - wizowych.

46. Cena ustalona w Umowie może ulec podwyższeniu jeżeli doszło do wzrostu kosztów transportu
wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania, wzrostu opłat urzędowych, podatków
lub opłat od usług turystycznych, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych, portowych,
handlingowych, wzrostu kursów walut, wzrostu wskaźnika inflacji. Nie dotyczy umów zawartych do dnia
15.01.2023 r. W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy cena nie może być podwyższona.

47. W przypadku, gdy organizator będzie zmuszony zmienić cenę, termin lub program imprezy, natychmiast
powiadomi o tym pisemnie lub telefonicznie Uczestników imprezy. Uczestnik ma obowiązek w ciągu 3 dni
od otrzymania zawiadomienia potwierdzić na piśmie udział w imprezie. W przypadku nie potwierdzenia
uczestnictwa w imprezie na nowych warunkach, uznaje się że Uczestnik odstąpił od umowy.




