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WARUNKI$UCZESTNICTWA$

W$IMPREZACH$TURYSTYCZNYCH$
ORGANIZOWANYCH$PRZEZ$BIURO$PODRÓŻY
WAGABUNDO$TRAVEL
§" 1." Organizatorem" imprez" turystycznych," zwanym" dalej" Organizatorem," jest" biuro" podróży"
"Wagabundo"Travel"Paweł"Wojtyszyn","posługujące"się"także"skrótem"Girmy:"„Wagabundo"Travel","z"
siedzibą:" 54L617" Wrocław," Karpacka" 23A/5," REGON" 021436793," NIP" 899L222L79L80,"
zarejestrowanym" w" Rejestrze" Organizatorów" i" Pośredników" Turystycznych" Województwa"
Dolnośląskiego" pod" numerem" 546/12/2013," posiadającym" gwarancję" ubezpieczeniową"
organizatora" turystyki" o" numerze" M" 202726," w" Towarzystwie" Ubezpieczeń" SIGNAL" IDUNA," z"
siedzibą:"50L073"Wrocław,"ul."Św."Antoniego"11.
§" 2." Uczestnikiem" imprezy" turystycznej," zwanym" dalej" Uczestnikiem," jest" osoba," która" zawarła" z"
Organizatorem"umowę"o"udział"w"imprezie"turystycznej,"zwaną"dalej"Umową." Osobą"uczestniczącą"
w" imprezie"turystycznej" jest" osoba"małoletnia," na"rzecz" której" Uczestnik" zawarł"z" Organizatorem"
Umowę.
§" 3." Przed" zawarciem" Umowy" osoba" zamierzająca" ją" zawrzeć" zobowiązana" jest" zapoznać" się" z"
warunkami" uczestnictwa" w" imprezach" turystycznych" organizowanych" przez" biuro" podróży"
„Wagabundo" Travel"," zwanych" dalej" Warunkami" Uczestnictwa," ramowym" programem" wybranej"
imprezy" turystycznej" oraz" dodatkowymi" informacjami," dotyczącymi" udziału"w" wybranej"imprezie"
turystycznej," stanowiącymi"integralną" część"Umowy." Podpisując" Umowę"Uczestnik" potwierdza," że"
zapoznał" się" z" Warunkami" Uczestnictwa," ramowym" programem" wybranej" imprezy" turystycznej"
oraz" dodatkowymi" informacjami," dotyczącymi" udziału" w" wybranej" imprezie" turystycznej,"
stanowiącymi"integralną"część"Umowy"oraz"że"w"pełni"je"akceptuje.
§"4."Zawarcie"Umowy"następuje"z"chwilą"podpisania"Umowy"przez"osobę"zgłaszającą"się"do"udziału"
w" wybranej" imprezie"turystycznej" lub"zgłaszającą"udział"osoby"małoletniej"w" takiej"imprezie"oraz"
podpisania" Umowy" przez" Organizatora." Osoba" podpisująca" Umowę" musi" mieć" ukończone" 18" lat,"
chyba"że"wcześniej"uzyskała"pełną"zdolność"do"czynności"prawnych.
§"5." W"przypadku"gdy"osobą"uczestniczącą"w" imprezie"turystycznej" jest" osoba"małoletnia,"Umowę"
podpisuje"osoba"sprawująca"nad"nią"władzę"rodzicielską,"także"wynikającą"z" przysposobienia"albo"
inna" osoba" sprawująca" pieczę" albo" opiekę" nad" osobą" małoletnią," także" w" rodzinie" zastępczej,"
przedstawiając" odpowiedni" dokument" potwierdzający" uprawnienie" dotyczące" prawa"i"obowiązku"
pieczy"nad"osobą" małoletnią"i" zapewniając," że" piecza"ta" w" pełni" osobie" podpisującej"taką"Umowę"
przysługuje,"tzn."że"w"szczególności"nie"została"jej"pozbawiona,"w"niej"ograniczona"ani"zawieszona,"
wyrażając" jednocześnie" zgodę" na" udział" osoby" małoletniej" w" imprezie" turystycznej." Aby" osoba"
małoletnia"mogła"wziąć"udział"w"imprezie"turystycznej,"musi"jej"towarzyszyć"podczas"całej"imprezy"
turystycznej," co"najmniej" jedna"osoba"uprawniona"i" zobowiązana"do" pieczy"nad"osobą"małoletnią,"
która"zawierając" Umowę," jako" osoba" zobowiązana" do" nadzoru" nad"osobą" małoletnią," potwierdza"
swą"odpowiedzialność"za"szkodę"wyrządzoną"przez"osobę"małoletnią"komukolwiek,"także"samemu"
sobie," oraz" swą" odpowiedzialność," jako" osoby" uprawnionej" i" zobowiązanej" do" pieczy" nad" osobą"
małoletnią,"związaną"z" obowiązkiem"nadzoru"i" pieczy"nad"osobą"małoletnią,"co"do"innych"czynów"i"
zachowań"osoby" małoletniej." Do" Umowy" dotyczącej" uczestnictwa" w" imprezie" turystycznej" osoby"
małoletniej"musi" być"ponadto" załączone"pisemne"oświadczenie"osoby"uprawnionej"i"zobowiązanej"
do" pieczy" nad"osobą" małoletnią," odnoszące" się"do" wszystkich" okoliczności" wymienionych" w" tym"
paragraGie.
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§"6."Podpisując"Umowę,"Uczestnik"oświadcza"także,"że"zostały"mu"przekazane"
przez" Organizatora" następujące" informacje"dotyczące"imprezy" turystycznej:"
1)"cena" imprezy" turystycznej" oraz" sposób"i" termin" jej" uiszczenia;" 2)"kwota"
lub" procentowy" udział" zaliczki" w" cenie" imprezy" turystycznej" oraz" termin"
zapłaty" całej" ceny;" 3)" miejsce" pobytu" lub" trasa" imprezy;" 4)" rodzaj," klasa,"
kategoria"lub"inna"
charakterystyka" środka" lub" środków" transportu;" 5)" położenie," rodzaj" i" kategoria" obiektu" albo"
obiektów" zakwaterowania;" 6)" ilość" i" rodzaj" posiłków;" 7)" program" zwiedzania" i" projekt"
atrakcjiturystycznych;"8)"forma"płatności,"a"także"rodzaj"waluty," w"której"dokonywana"jest"wpłata,"
nazwa" i" siedziba" banku" oraz" numer" konta" Organizatora;" 9)" termin" powiadomienia"Uczestnika"na"
piśmie" o" odwołaniu" imprezy" turystycznej" z" powodu" niewystarczającej" liczby" zgłoszeń;" 10)"
podstawy" prawne" Umowy" oraz" skutki" prawne" zawarcia" Umowy;" 11)" ogólne" informacje" o"
obowiązujących"przepisach"paszportowych," wizowych," celnych"i" sanitarnych"oraz" o" wymaganiach"
zdrowotnych,"dotyczących"udziału"w"imprezie"turystycznej;"12)"informacje"o" możliwości" zawarcia"
umowy" ubezpieczenia" kosztów" odwołania" uczestnictwa" w" imprezie" turystycznej" (O/R)," a" także"
umowy" ubezpieczenia" bagażu" podróżnego" (BP)" oraz" o" zakresie" zawartej" przez" Organizatora" na"
rzecz" Uczestnika" umowy" ubezpieczenia" od" następstw" nieszczęśliwych" wypadków" (NNW)" oraz"
kosztów"leczenia"(KL)"13)"ogólne"informacje"dotyczące"wymogów"bezpieczeństwa"podczas"trwania"
imprezy" turystycznej," związane" w" szczególności" z" zagrożeniami" zdrowotnymi" i" innymi"
niebezpieczeństwami" dla" życia," zdrowia" lub" mienia," ochroną" zdrowia," podróżowaniem" osób"
niepełnosprawnych," kobiet" oraz" podróżowaniem" z" osobami" małoletnimi," tradycją" narodową,"
religią," zwyczajami," uprzedzeniami," historią," sytuacją" polityczną," w" tym" regionalną" lub" lokalną,"
warunkami"klimatycznymi,"poziomem"usług,"komunikacją"telefoniczną"lub"internetową.
§" 7." W" Umowie" Organizator" określa" rodzaj" dokumentów" niezbędnych" do" realizacji" udziału" w"
imprezie"turystycznej"Uczestnika"lub"osoby"uczestniczącej"w"imprezie"turystycznej"oraz"termin"ich"
okazania" lub" dostarczenia" Organizatorowi." Nieokazanie" lub" niedostarczenie" takich" dokumentów"
jest"równoznaczne"z" rezygnacją"z"imprezy"turystycznej"przez" Uczestnika"lub"rezygnacją"dotyczącą"
osoby" uczestniczącej" w" imprezie" turystycznej." Nieterminowe" okazanie" lub" dostarczenie" takich"
dokumentów"Organizator"może"uznać"za"rezygnację"Uczestnika"lub"dotyczącą"osoby"uczestniczącej"
w"imprezie"turystycznej"z"udziału"w"imprezie"turystycznej.
§" 8." Organizator" odpowiada" za" niewykonanie" lub" nienależyte" wykonanie" Umowy," chyba" że"
niewykonanie" lub" nienależyte" wykonanie" jest" spowodowane" wyłącznie:" 1)" działaniem" lub"
zaniechaniem" Uczestnika" albo" osoby" uczestniczącej" w" imprezie" turystycznej;" 2)" działaniem" lub"
zaniechaniem"osób"trzecich,"nieuczestniczących"w"wykonywaniu"usług"przewidzianych"w"umowie,"
jeżeli"tych"działań"lub"zaniechań"nie"można"było"przewidzieć"ani"uniknąć;"3)"siłą"wyższą.
§" 9." Z" zastrzeżeniem" wyłączenia" dotyczącego" szkód" na" osobie," przewidzianego" w" art." 11b"ust." 4"
ustawa"z" 29"sierpnia"1997"r." o"usługach"turystycznych"(Dz." U."z"2004"r.,"Nr"223,"poz."2268"ze"zm.),"
Organizator" ogranicza" odpowiedzialność" za" niewykonanie" lub" nienależyte" wykonanie" usług" w"
czasie" imprezy" turystycznej" do" dwukrotności" ceny" imprezy" turystycznej" względem" każdego"
Uczestnika"lub"osoby"uczestniczącej"w"imprezie"turystycznej.
§" 10." Organizator" zastrzega" sobie" możliwość" odwołania" imprezy" turystycznej" za" zwrotem"
wyłącznie"uiszczonej" ceny" imprezy" turystycznej," gdy" odwołanie"imprezy" turystycznej" nastąpiło" z"
powodu:"1)"siły"wyższej,"w"tym"także"uzasadnionej"obawy"dotyczącej"zapewnienia"bezpieczeństwa"
Uczestnikom"lub"osobom" uczestniczącym"w"imprezie"turystycznej"lub"ich"mieniu;"2)"w"przypadku"
zawarcia"Umów"przez"mniejszą"ilość"Uczestników,"w"tym"na"rzecz"osób"uczestniczących"w"imprezie"
turystycznej,"niż"liczba"minimalna"określona"w"Umowie.

§" 11." Organizator" zastrzega" możliwość" wyznaczenia" minimalnej" lub"
maksymalnej" liczby" Uczestników" lub" osób" uczestniczących" w" wybranej"
imprezie"turystycznej.
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§" 12." Organizator," który" przed" rozpoczęciem" imprezy" turystycznej" jest"
zmuszony," z" przyczyn" od" niego" niezależnych," zmienić" istotne" warunki"
Umowy"z"Uczestnikiem,"powinien"niezwłocznie"powiadomić"o"tym"
Uczestnika"osobiście"lub"pisemnie"albo" za"pomocą"środka"bezpośredniego" porozumiewania"się"na"
odległość." W" takiej" sytuacji" Uczestnik" powinien" w" ten" sam" sposób" niezwłocznie" poinformować"
Organizatora," czy" przyjmuje" proponowaną"zmianę"Umowy" albo" rezygnuje"z" Umowy" wyłącznie"za"
zwrotem"uiszczonej"ceny"imprezy"turystycznej."Brak"niezwłocznego"poinformowania"Organizatora"
przez" Uczestnika," najpóźniej" przed" upływem" doby" od" chwili" powiadomienia" Uczestnika" przez"
Organizatora" o" konieczności" zmiany" istotnych" warunków" Umowy," oznacza" zgodę" Uczestnika" na"
zmienione"warunki"Umowy.
§"13." Uczestnik" oraz"osoba"uczestnicząca"w" imprezie"turystycznej" obowiązani"są"do" posiadania,"w"
sposób"umożliwiający"okazanie,"obowiązujących"(ważnych)"dokumentów," upoważniających"ją"lub"
ich" do" przekraczania" w" szczególności" granic" odwiedzanych" krajów" lub" regionów" lub" w" innych"
sytuacjach," gdy" uprawnione" organy" lub" ich" przedstawiciele" lub" inne" podmioty" żądają" okazania"
takich"dokumentów."Organizator"nie"ponosi"odpowiedzialności"za"brak"możliwości"rozpoczęcia"lub"
kontynuowania" imprezy" turystycznej" przez" Uczestnika" lub" osobę" uczestniczącą" w" imprezie"
turystycznej," którym"odmówiono"wydania"wizy"lub"innego"zezwolenia"lub"gdy"Uczestnik"lub"osoba"
uczestnicząca" w" imprezie" turystycznej" nie" posiada" lub" nie" może" okazać" albo" nie" jest" w" stanie"
umożliwić" okazanie" dokumentów," uprawniających" ją" lub" ich" do" przekraczania" w" szczególności"
granic" krajów" lub" regionów" (paszport," wiza," książeczka" szczepień" itp.)" albo" gdy" w" innych"
sytuacjach" uprawnione" organy" lub"ich" przedstawiciele" lub" inne"podmioty" żądają" okazania" takich"
dokumentów." Brak" odpowiedzialności" Organizatora," o" którym" mowa" w" zdaniu" poprzedzającym,"
dotyczy" także" Uczestnika" lub" osoby" uczestniczącej" w" imprezie" turystycznej," którym" służby"
graniczne"lub"inne"uprawnione"organy"lub"instytucje"uniemożliwiły"przekroczenie"w"szczególności"
granicy" krajów" lub" regionów" lub" gdy" w" innych" sytuacjach" uprawnione" organy" lub" ich"
przedstawiciele" lub" inne" podmioty" uniemożliwiły" Uczestnikowi" lub" osobie" uczestniczącej" w"
imprezie"turystycznej"kontynuowanie"uczestnictwa"w"imprezie"turystycznej."Uczestnik"obowiązany"
jest" przed" rozpoczęciem" imprezy" turystycznej" do" dokładnego" sprawdzenia" posiadanych" przez"
siebie" oraz" wystawionych" dla" niego" lub" dla" osoby" uczestniczącej" w" imprezie" turystycznej"
dokumentów," biletów" lotniczych," wiz"i" innych,"polis"ubezpieczeniowych"itp.,"w"szczególności" co" do"
ich"stanu,"ważności,"legalności," prawidłowości"i" czytelności,"w"tym"między"innymi"co"do"zawartych"
w"nich"danych,"zdjęć,"wiz,"dat,"czasookresu"i"zakresu"ubezpieczenia.
§" 14." Przedmiotem" roszczeń" ze" strony" Uczestnika" nie" mogą" być" znane" Uczestnikowi" i" nie"
przedstawione"Organizatorowi"na"piśmie"przed"zawarciem"Umowy," okoliczności," w"tym"dotyczące"
osoby" uczestniczącej" w" imprezie" turystycznej," w" szczególności" powodujące" zagrożenia,"
utrudnienia," niedogodności" lub" niewygody" oraz" znane" Uczestnikowi" i" nie" przedstawione"
Organizatorowi" na" piśmie" okoliczności," w" tym" dotyczące" osoby" uczestniczącej" w" imprezie"
turystycznej," w" szczególności" powodujące" zagrożenia," utrudnienia," niedogodności" lub"niewygody,"
które"nastąpiły"po"zawarciu"Umowy,"a"przed"rozpoczęciem"imprezy"turystycznej.
§" 15." Uczestnik," także" w" imieniu" osoby" uczestniczącej" w" imprezie" turystycznej," ma" obowiązek"
poinformować"Organizatora"w"formie"pisemnej,"najpóźniej" w" dniu"podpisania"Umowy" o" udział"w"
imprezie" turystycznej," o" wszystkich" znanych" mu" lub" im" lekach," potrawach," napojach," wywarach,"
nasionach," ziołach," przyprawach," składnikach" lub" substancjach" spożywczych," składnikach" lub"
substancjach"chemicznych"oraz"wszystkich"innych"składnikach"lub"substancjach,"z"którymi"kontakt"

może" stanowić" zagrożenie" dla" zdrowia" lub" życia" Uczestnika" lub" osoby"
uczestniczącej"w"imprezie"turystycznej.
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§" 16." Zmiana" kolejności" w" realizacji" programu" wybranej" imprezy"
turystycznej" nie" może"stanowić" podstawy"roszczeń" ze" strony" Uczestnika,"
w"tym"osoby"uczestniczącej"w"imprezie"turystycznej.
§"17."Organizator"nie"dokonuje"zwrotu"świadczeń," które"nie"zostały"wykorzystane"albo" nie"zostały"
wykorzystane"w"pełni," z" przyczyny" albo"przyczyn"leżących"po" stronie"lub"dotyczących"Uczestnika"
lub"osoby"uczestniczącej"w"imprezie"turystycznej,"w"szczególności"skrócenia"pobytu"albo"rezygnacji"
z"części"lub"z"całości"programu.
§" 18." Organizator," który" w" czasie" trwania"imprezy" turystycznej" nie" wykonuje" przewidzianych"w"
Umowie" usług," jest" obowiązany," bez" obciążania" Uczestnika" dodatkowymi" kosztami," wykonać" w"
ramach" tych" usług" odpowiednie" świadczenia" zastępcze." W" razie" niemożności" wykonania"
świadczenia"zastępczego," Uczestnik" może"żądać" naprawienia"szkody" wynikłej" z" niewykonania"lub"
nienależytego" wykonania" Umowy," chyba" że" niemożność" wykonania" świadczenia" zastępczego" jest"
spowodowana" wyłącznie:" 1)" działaniem" lub" zaniechaniem" Uczestnika" lub" osoby" małoletniej,"
uczestniczącego"lub"uczestniczących"w"imprezie"turystycznej;"2)"działaniem"lub"zaniechaniem"osób"
trzecich," nieuczestniczących"w"wykonywaniu"usług"przewidzianych"w"Umowie," jeżeli"tych"działań"
lub"zaniechań" nie" można"było" przewidzieć" ani" uniknąć;" 3)"siłą"wyższą," w" tym" także"uzasadnioną"
obawą" dotyczącą" zapewnienia" bezpieczeństwa" Uczestnikom" lub" osobom" uczestniczącym" w"
imprezie"turystycznej"lub"ich"mieniu.
§" 19." Nad" należytym" przebiegiem" imprezy" turystycznej" czuwa" Organizator" oraz" działający" na"
zlecenie" Organizatora" pilot" wycieczek" lub" Organizator" będący" pilotem" wycieczek." Udział" w"
imprezie"turystycznej"zapewnia"Uczestnikom"lub"osobom"uczestniczącym"w"imprezie"turystycznej"
przewodnika" turystycznego" tylko" gdy" Umowa" tak" stanowi." Powierzenie" reprezentowania"
Organizatora" wobec" jego" lokalnych" kontrahentów" świadczących"usługi" turystyczne" Uczestnikom"
lub" osobom" uczestniczącym" w" imprezie" turystycznej," osobie" nieposiadającej" uprawnień" pilota"
wycieczek" jest" dopuszczalne," jeżeli" Umowa" tak"stanowi,"a"osoba" ta"nie" wykonuje"zadań," o" których"
mowa"w" art." 20"ust."3"ustawy"z"29"sierpnia" 1997"r." o" usługach"turystycznych"(Dz." U." z" 2004"r.," Nr"
223,"poz."2268"ze"zm.).
§" 20." Jeżeli" w" trakcie" imprezy" turystycznej" Uczestnik" uznaje" wykonanie" Umowy" za" nienależyte,"
powinien"niezwłocznie"i"osobiście"zawiadomić"o"tym"na"piśmie"Organizatora"oraz" działającego" na"
zlecenie"Organizatora"pilota"wycieczek" lub"Organizatora"będącego"pilotem"wycieczek," jak" również"
osobę,"o"której"mowa"w"§"18"zdaniu"3"Warunków"Uczestnictwa,"jeśli"Umowa"stanowi"o"powierzenie"
reprezentowania" Organizatora" wobec" jego" lokalnych" kontrahentów" świadczących" usługi"
turystyczne" Uczestnikom" lub" osobom" uczestniczącym" w" imprezie" turystycznej," osobie"
nieposiadającej"uprawnień"pilota"wycieczek,"a"osoba"ta"nie"wykonuje"zadań,"o"których"mowa"w"art."
20"ust."3"ustawy"z"29"sierpnia"1997"r." o"usługach"turystycznych"(Dz."U."z"2004"r.," Nr"223,"poz."2268"
ze"zm.),"uwzględniając"postanowienie"zawarte"w"art."16b"ust."1"tej"ustawy.
§" 21." Cena" ustalona" w" Umowie" może" być" podwyższona" tylko" wtedy," gdy" Umowa" wyraźnie"
przewiduje" możliwość" podwyższenia" ceny," a"Organizator"udokumentuje"wpływ" na" podwyższenie"
ceny" jednej" z" następujących" okoliczności:" 1)" wzrostu" kosztów" transportu;" 2)" wzrostu" opłat"
urzędowych," podatków" lub" opłat" należnych" za" takie" usługi," jak" lotniskowe," załadunkowe" lub"
przeładunkowe" w"portach"morskich"i"lotniczych;" tak"samo"jak"wzrost"wskazanych"w"tym"punkcie"
Warunków" Uczestnictwa" opłat," podatków" lub" opłat" należnych" za" takie" usługi," jak" lotniskowe,"
załadunkowe"lub"przeładunkowe"w"portach"morskich"i"lotniczych"traktowane"jest"wprowadzenie"

dodatkowych" opłat" we" wskazanym" zakresie;" 3)" wzrost" kursów" walut,"
stanowiącej"podstawę"obliczenia"ceny"imprezy"turystycznej.
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§"22."W" okresie"20"dni"przed"datą"rozpoczęcia"imprezy"turystycznej,"cena"
ustalona"w"Umowie"nie"może"być"podwyższona.
§" 23." Każdy" Uczestnik" oraz" osoba"uczestnicząca"w" imprezie"turystycznej" jest" ubezpieczony"przez"
Organizatora" od" następstw" nieszczęśliwych" wypadków" (NNW)" oraz" kosztów" leczenia" (KL)" w"
Towarzystwie" Ubezpieczeń" SIGNAL" IDUNA" Uczestnik" deklaruje," także" w" imieniu" osoby"
uczestniczącej" w" imprezie" turystycznej," że" zapoznał" się" z" ogólnymi" warunkami" ubezpieczenia" w"
podróży" zagranicznej" w" Towarzystwie" Ubezpieczeń" SIGNAL" IDUNA" oraz" że" w" pełni" je"akceptuje."
Uczestnik," także" w" imieniu" osoby" uczestniczącej" w" imprezie" turystycznej," może" we" własnym"
zakresie"zwiększyć"swoje"ubezpieczenie"lub"dodatkowo"ubezpieczyć"siebie"lub"osobę"uczestniczącą"
w" imprezie" turystycznej," również" w" innym" zakładzie" ubezpieczeń," a" także" zawrzeć" umowę"
ubezpieczenia" kosztów" odwołania" uczestnictwa" w" imprezie" turystycznej" (O/R)," jak" również"
zawrzeć"umowę"ubezpieczenia"bagażu"podróżnego"(BP)."Wypłata"sumy"ubezpieczenia"wynikającej"
z" umowy" ubezpieczenia" zawartej" przez" Organizatora" oraz" umów" ubezpieczenia"zawartych"przez"
Uczestnika"lub"na"rzecz"osoby"uczestniczącej"w"imprezie"turystycznej"odbywa"się"na"warunkach"i"w"
wysokości" przewidzianej" w" umowie"ubezpieczenia" oraz" odpowiednich"przepisach," we" właściwym"
zakładzie"ubezpieczeń.
§"24."Uczestnik"deklaruje"we"własnym"imieniu,"a"także"gdy"jest"osobą"uprawnioną"i"zobowiązaną"do"
pieczy"nad"osobą"małoletnią"uczestniczącą"w" imprezie"turystycznej," że" w"trakcie"trwania"imprezy"
turystycznej"ponosi"wyłączną"odpowiedzialność"za"należytą"pieczę"nad"swoimi"dokumentami"oraz"
innymi" cennymi" przedmiotami," a" także" nad" dokumentami" oraz" innymi" cennymi" przedmiotami"
stanowiącymi" własność" lub" znajdującymi" się" w" posiadaniu" wskazanej" osoby" małoletniej"
uczestniczącej"w"imprezie"turystycznej."Organizator"nie"ponosi"odpowiedzialności"za"utratę"bagażu"
przez"Uczestnika"lub"osobę"uczestniczącą"w"imprezie"turystycznej.
§" 25." W" przypadku" nieobecności" Uczestnika" lub" osoby" uczestniczącej" w" imprezie" turystycznej" w"
chwili" rozpoczęcia" imprezy" turystycznej" lub" w" trakcie" jej" trwania," Organizator" zastrzega" sobie"
możliwość" rozpoczęcia" lub" kontynuowania" imprezy" turystycznej" bez" Uczestnika" lub" osoby"
uczestniczącej"w"imprezie"turystycznej.
§" 26." W" przypadku" gdy" cena" imprezy" turystycznej" obejmuje" transfer" rejsowym" (nie"
wyczarterowanym" przez" Organizatora)" samolotem," odpowiedzialność" za" niewykonanie" lub"
nienależyte"wykonanie"usługi"ponosi"przewoźnik"lotniczy.
§" 27." W" przypadku" gdy" cena" imprezy" turystycznej" nie" obejmuje" transferu" lotniczego," Uczestnik"
ponosi" odpowiedzialność" za" przybycie" wraz" z" bagażami," w" tym" także" osoby" uczestniczącej" w"
imprezie"turystycznej,"w"dniu"i"o"czasie"oraz"na"miejsce"rozpoczęcia"imprezy"turystycznej"wskazane"
w"Umowie.
§"28."W"trakcie"trwania"imprezy"turystycznej," Organizator"ma"obowiązek"informować"Uczestników"
o" ustalonych"godzinach"odjazdów" oraz" przewidywanych"godzinach"przyjazdów," a"także"postojów."
W" przypadku" opóźnień" spowodowanych:" 1)" silą" wyższą," w" tym" uzasadnioną" obawą" dotyczącą"
zapewnienia"bezpieczeństwa"Uczestnikom,"osobom"uczestniczącym"w"imprezie"turystycznej"lub"ich"
mieniu" lub" spowodowanych" warunkami" atmosferycznymi" lub" innymi" okolicznościami" lub"
zdarzeniami" podobnego" rodzaju," a" także" postojami" na" przejściach" granicznych" lub" punktach"
kontrolnych" (miejscach" kontroli)," czynnościami" celnymi" lub" policyjnymi," udzielaniem" pomocy"
medycznej"lub"organizacją"transportu"medycznego,"jak"również"awariami"technicznymi;"

2)" działaniem" lub" zaniechaniem" Uczestnika" lub" osoby" uczestniczącej" w"
imprezie" turystycznej;" 3)" działaniem" lub" zaniechaniem" osób" trzecich,"
nieuczestniczących" w" wykonywaniu" usług" przewidzianych" w" umowie,"
jeżeli"tych"działań"lub"zaniechań"nie"można"było"przewidzieć"ani"uniknąć"L"
Organizator"odpowiedzialności"nie"ponosi.
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§"29."Cena"imprezy" turystycznej" zawiera"wszystkie"świadczenia"opisane," jako" objęte"ceną"imprezy"
turystycznej," w" załączonych" do" Umowy" „Informacjach" dodatkowych" dotyczących" udziału" w"
imprezie" turystycznej"." Wszelkie" koszty" dotyczące" świadczeń" nie" opisanych," jako" objęte" ceną"
imprezy" turystycznej," w" załączonych"do" Umowy"„Informacjach"dodatkowych" dotyczących"udziału"
w"imprezie"turystycznej","ponosi"Uczestnik.
§" 30." Uczestnik" deklaruje," że" w" trakcie" trwania" imprezy" turystycznej" będzie" przestrzegał" lub"
wykonywał" polecenia" pilota" wycieczek" lub" Organizatora," będącego" pilotem" wycieczek," których"
niewykonanie" mogłoby" mieć" wpływ" na" przebieg" imprezy" turystycznej," w" szczególności" na"
bezpieczeństwo" Uczestników," osób" uczestniczących" w" imprezie" turystycznej" lub"innych"osób"lub"
ich"mienia,"jak"również"mogłoby"mieć"wpływ"na"należyte"wykonanie"Umowy"przez"Organizatora.
§" 31." W" przypadku" gdy" Uczestnik" ma" zamiar" odłączyć" się" od" grupy" uczestniczącej" w" imprezie"
turystycznej," ma"on"obowiązek"poinformować"o"tym"zamiarze"Organizatora"w"odpowiednim"czasie"
przed"odłączeniem"się"od"grupy"uczestniczącej"w"imprezie"turystycznej,"a"także,"przed"odłączeniem"
się"od"grupy" uczestniczącej"w"imprezie"turystycznej,"złożyć"mu"oświadczenie"pisemne"wskazujące"
w" szczególności" osobę" odłączającego" się" Uczestnika" lub" odłączającą" się" osobę" uczestnicząca" w"
imprezie"turystycznej," nad"którą" sprawuje" on" nadzór," dokładne"miejsce," datę" oraz" dokładny" czas"
tego" odłączenia." W" przypadku" odłączenia" się" Uczestnika" lub" osoby" uczestniczącej" w" imprezie"
turystycznej" od" grupy" uczestniczącej" w" imprezie" turystycznej," Organizator" nie" ponosi"
odpowiedzialności," od" chwili" odłączenia" się" Uczestnika" lub" osoby" uczestniczącej" w" imprezie"
turystycznej" od"grupy" uczestniczącej" w" imprezie"turystycznej," za" tego" Uczestnika"uczestniczącego"
dotychczas" lub" tę" osobę" uczestniczącą" dotychczas" w" imprezie" turystycznej" oraz" za" ich" mienie."
Postanowienia" zawarte" w" zdaniach" poprzedzających" tego" paragrafu" Warunków" Uczestnictwa"
stosuje"się" odpowiednio" do" Uczestnika" odłączającego" się"wraz" z" osobą"uczestniczącą" w" imprezie"
turystycznej,"nad"którą"sprawuje"on"nadzór.
§" 32." Warunkiem" uczestnictwa" w" wybranej" imprezie" turystycznej" jest" złożenie" u" Organizatora"
wypełnionego" i" podpisanego" tekstu" Umowy" oraz" dokonanie" w" ustalonym" w" Umowie" terminie" i"
zgodnie" z" ustalonymi"w"niej"zasadami," w" tym" także"lub"na"rzecz"osób"uczestniczących"w"imprezie"
turystycznej," wpłaty"zaliczki"oraz"wpłaty"pozostałej"kwoty"albo" jednorazowej" wpłaty"pełnej"kwoty"
za"udział"w"wybranej"imprezie"turystycznej.
§" 33." Wszelkie" niezbędne" postanowienia" określające" zasady" płatności" za" udział" w" wybranej"
imprezie"turystycznej," w"tym"w"szczególności:" 1)"wysokość"wpłaty"zaliczki"oraz"termin"jej"wpłaty;"
2)"wysokość" wpłaty" pozostałej" kwoty" oraz" termin" jej" wpłaty;" 3)" termin" wpłaty" pełnej" kwoty," w"
przypadku"gdy"dokonuje"się"jednorazowo"wpłaty"całej"kwoty;"4)"walutę"w" jakiej"dokonywana"jest"
wpłata;" 5)"formę" płatności;" 6)" nazwę" i" siedzibę" banku" oraz" numer" konta" Organizatora"L" określa"
Umowa." Na" prośbę" Organizatora" Uczestnik," także" w" imieniu" osoby" uczestniczącej" w" imprezie"
turystycznej," ma" obowiązek," w" odpowiednim" terminie" wskazanym" przez" Organizatora," okazać"
oryginał"pisemny"dowodu"dokonania"wpłaty"na"wskazane"w"Umowie"konto"bankowe"zaliczki"oraz"
terminu"jej"wpłaty,"wpłaty"pozostałej"kwoty"oraz"terminu"jej"wpłaty"albo"wpłaty"pełnej"kwoty"oraz"
terminu"jej"wpłaty,"w"przypadku"gdy"dokonuje"się"jednorazowej"wpłaty"całej"kwoty"oraz"umożliwić"
sporządzenie"kopii"tego"dowodu"przez"Organizatora.

§" 34." Brak" wpłat" należnych" Organizatorowi" kwot" w" terminach" ściśle"
ustalonych"w" Umowie"lub"na"wskazane"w"Umowie"konto,"stanowi"podstawę"
odstąpienia" przez" Organizatora" od" Umowy" z" winy" Uczestnika," bez"
wyznaczania"terminu"dodatkowego.
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§" 35." W" szczególnych" przypadkach" Organizator" może" rozpatrzyć" wniosek" Uczestnika," który" nie"
dokonał" wpłat" należnych"Organizatorowi" kwot" w" terminach"ściśle" ustalonych"w" Umowie" lub" na"
wskazane"w"Umowie"konto.
§" 36." W" szczególnych" przypadkach" odwołania" uczestnictwa" w" imprezie" turystycznej" przez"
Uczestnika," w" tym"także"lub"w" imieniu"osoby" uczestniczącej" w" imprezie"turystycznej,"Organizator"
może"odstąpić" od"zasad"określonych"w" §"36"zdanie"1"Warunków"Uczestnictwa,"a"także"rozpatrzyć"
wniosek"Uczestnika.
§" 37." Po" sprzedaniu" wszystkich"miejsc" w" wybranej" imprezie" turystycznej," Organizator" przyjmuje"
zgłoszenia"osób"zainteresowanych"uczestnictwem"w"tej"imprezie"turystycznej"na"listę"rezerwową."
Udział" tych" osób" oraz" innych" osób" zgłoszonych" na" liście" rezerwowej" do" udziału" w" tej" imprezie"
turystycznej"może"nastąpić"tylko"w"przypadku"zwolnienia"sprzedanych"miejsc"przez"Uczestnika"lub"
osoby"uczestniczące"w"tej"imprezie"turystycznej.
§"38."Uczestnik"ma"obowiązek"niezwłocznego"poinformowania"Organizatora,"osobiście"lub"pisemną"
przesyłka" kurierską," której" wysłanie" i" treść" zostanie" niezwłocznie" potwierdzona" Organizatorowi"
telefonicznie," o" zmianie" danych" osobowych" zawartych" w" Umowie," w" szczególności" dotyczących"
imienia" i" nazwisja," a" także" adresu" i" telefonu" Uczestnika" lub" osoby" uczestniczącej" w" imprezie"
turystycznej." Zmiana" danych" osobowych" zawartych" w" Umowie," a" także" wymiana" po" zawarciu"
Umowy" paszportu" Uczestnika" lub" osoby" uczestniczącej" w" imprezie" turystycznej," jeśli" strony"
zawierające" Umowę" nie" dokonały" w" Umowie" odmiennych" ustaleń," jest" traktowana" tak" jak"
rezygnacja"z" imprezy"turystycznej,"jeśli"uniemożliwia"w" szczególności"dokonanie"rezerwacji," opłat,"
uzyskanie" wiz," zakupu" biletów," uzyskania" pozwoleń" lub" podjęcie" innych" działań" lub" starań,"
niezbędnych" dla" zapewnienia" uczestnictwa" lub" wzięcia" udziału" (realizacji" uczestnictwa)" w"
wybranej"imprezie"turystycznej"Uczestnika"lub"osoby"uczestniczącej"w"imprezie"turystycznej.
§"39." Niezależnie" od"obowiązku"zawiadomienia," o" którym"mowa" w" §"19"Warunków" Uczestnictwa,"
Uczestnik" 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"turystycznej.
§" 40." W" przypadku" otrzymania" reklamacji" po" zakończeniu" imprezy" turystycznej," w" terminie" nie"
dłuższym" niż" 30" dni" od" dnia" zakończenia" tej" imprezy" turystycznej," Organizator" ma" obowiązek"
rozpatrzenia"reklamacji"w"terminie"30"dni"od"dnia"otrzymania"reklamacji."W"przypadku"otrzymania"
reklamacji" w" trakcie" trwania" imprezy" turystycznej," Organizator" ma" obowiązek" rozpatrzenia"
reklamacji"w"terminie"30"dni"od"dnia"zakończenia"tej"imprezy"turystycznej."W"przypadku"odmowy"
uwzględnienia" reklamacji," Organizator" jest" obowiązany" szczegółowo" uzasadnić" na" piśmie"
przyczyny"odmowy.
§" 41." W" przypadku," gdy" zgodnie" z" Umową" Organizator" przyjął" na" siebie" obowiązek" zapewnienia"
Uczestnikowi" lub"osobie" uczestniczącej" w" imprezie" turystycznej" powrotu" do" miejsca" wyjazdu," a"
obowiązku" tego" nie" wykonał," jak" również" w" razie" niewykonania" przez" Organizatora" innych"
zobowiązań"określonych"w"Umowie,"w"przypadkach"przewidzianych"w"art."5"ust." 1"pkt"2"ustawy"z"
29" sierpnia" 1997" r." o" usługach" turystycznych" (Dz." U." z" 2004" r.," Nr" 223," poz." 2268" ze" zm.)" i"
odnoszących"się"do"imprezy"turystycznej,"
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która" jest" przedmiotem" Umowy," Uczestnik" może" domagać" się," należnych"
świadczeń"pieniężnych"z"umowy"ubezpieczenia,"na"rzecz"klientów"w"związku"
z" działalnością" wykonywaną" przez" organizatorów" turystyki" i" pośredników"
turystycznych," w" Towarzystwie" Ubezpieczeń" SIGNAL" IDUNA," o" numerze:" M"
256371," w" drodze" zgłoszenia" do" Marszałka" Województwa" Dolnośląskiego"
żądania"wydania"dyspozycji"wypłaty"środków"z"powyższej"umowy"
ubezpieczeniowej" (Urząd" Marszałkowski" Województwa" Dolnośląskiego," Wydział" Turystyki,"
53LL238"Wrocław,"ul."Ostrowskiego"nr"7,"tel."[0048]"71"770"41"16,"fax."[0048]"71"770"41"15).

§"42." Głównymi" podstawami" prawnymi"Umowy" zawartej" przez" Uczestnika"imprezy"turystycznej"z"
„Wagabundo"Travel""są:"ustawa"z"23"kwietnia"1964"r."Kodeks"cywilny"(Dz."U."Nr"16,"poz."93"ze"zm.)"
oraz" ustawa"z" 29"sierpnia"1997"r."o"usługach"turystycznych"(Dz."U." z"2004"r.," Nr"223,"poz."2268"ze"
zm.)," a" nadto" rozporządzenie" Ministra" Finansów" z" 14" lutego" 2005" r." w" sprawie" minimalnej"
wysokości" sumy"gwarancji"bankowej"lub"ubezpieczeniowej" wymaganej"w" związku"z" działalnością"
wykonywaną"przez"organizatorów"turystyki"i" pośredników" turystycznych"(Dz."U." Nr"32,"poz." 279),"
rozporządzenie" Ministra" Infrastruktury" z" 3" lutego" 2004" r." w" sprawie" przewozów" lotniczych" w"
ramach"imprez" turystycznych"oraz" przewozów"czarterowych"(Dz."U." Nr"23," poz." 204" ze" zm.)"oraz"
rozporządzenie" Rady" Ministrów" z" 4" grudnia" 2008" r." w" sprawie" określenia" wysokości" odsetek"
ustawowych" (Dz." U." Nr" 220," poz." 1434)." Konsekwencjami" prawnymi" wynikającymi" z" Umowy"
zawartej" przez" Uczestnika" imprezy" turystycznej" z" biurem" podróży" „Wagabundo" Travel"" i"
zaakceptowania"Warunków"Uczestnictwa"w"imprezach"turystycznych"organizowanych"przez"biuro"
podróży"„Wagabundo"Travel","jest"ciążący"na"stronach"Umowy"obowiązek"jej"wykonania"z" należytą"
starannością," zgodnie" z" kryteriami" określonymi" w" szczególności" w" art." 354LL355" Kodeksu"
cywilnego," a" także" obowiązek" poniesienia" skutków" prawnych," w" szczególności" majątkowych,"
niewykonania" zobowiązań" przyjętych" w" zawartej" Umowie" oraz" w" zaakceptowanych" wskazanych"
Warunkach" Uczestnictwa," zgodnie" z" zasadami" określonymi" przede" wszystkim" w" art." 11" i"
następnych"wskazanej"ustawy"o" usługach"turystycznych"oraz" w"art."471"i"następnych"wskazanego"
kodeksu"cywilnego.

