
 

 

 
 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH 

TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AQUA 
SPORT JOANNA DALKE, NR WPISU DO REJESTRU 608 

 NR GWARANCJI TURYSTYCZNEJ SIGNAL IDUNA  
M 256246 

 
I.ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNO ŚCI: 
1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej przez Klienta, Uczestnika, Rodzica lub Prawnego Opiekuna 

zwanego w dalszej części umowy Zleceniodawcą z Aqua Sport Joanna Dalke (zwanego dalej Organizatorem) 

następuje poprzez podpisanie umowy uczestnictwa na zasadach określonych niniejszymi warunkami. Umowa, oferta 

(katalog, ulotka, strona internetowa), szczegółowy program imprezy turystycznej, oświadczenie dot. ubezpieczenia 

Organizatora na rzecz Zleceniodawcy oraz poniższe Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część Umowy 

zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Organizatorem. Zawarcie umowy między Zleceniodawcą a Organizatorem 

oznacza zgodę Zleceniodawcy na postanowienia niniejszych Warunków Uczestnictwa oraz zakres świadczeń 

określonych w umowie, programie i ofercie. 

2. Zleceniodawca zobowiązany jest sprawdzić, czy w Umowie zawarto dane i uzgodnienia prawidłowo. 

3. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych z realizacją Umowy Zleceniodawca ma 

obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.  

4. Szczegółowa oferta wszystkich imprez organizowanych przez Aqua Sport znajduje się na stronie www.aqua-

sport.org i www.wakacjeOK.pl Program poszczególnych imprez może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych 

(złe warunki atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian 

zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania. 

5. Przy zawarciu umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do wpłacenia na rzecz Organizatora zaliczki w wysokości 

30% ustalonej ceny imprezy w terminie na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Pozostała część 

należności zostanie wpłacona najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej.  

W przypadku, gdy udział uczestnika zostanie zgłoszony w terminie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy 

Zleceniodawca wpłaci całkowitą należność jednorazowo. 

Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zleceniodawcę, wynikającego z zawartej Umowy, jest wskazany 

przez Organizatora rachunek bankowy lub kasa Organizatora. 

6. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie wpłaci zaliczki lub wynagrodzenia we wskazanym wyżej terminie uczestnik 

zostaje wpisany na listę rezerwową i Zleceniobiorca nie zapewnia mu udziału w imprezie. 

7. Warunkiem wpisania uczestnika na listę uczestników imprezy jest dostarczenie Organizatorowi (Zleceniobiorcy) 

przez rodziców/prawnych opiekunów uczestnika karty kwalifikacyjnej dziecka, która powinna być wypełniona 

przez rodzica/prawnego opiekuna i zaopiniowana przez lekarza. Oryginał karty należy dostarczyć do Organizatora, 

a kopię doręczyć Kierownikowi obozu w miejscu odbywania wypoczynku, w dniu przyjazdu.  

8. Organizator (Zleceniobiorca) zapewnia każdemu uczestnikowi wypoczynku ubezpieczenie w zakresie Następstw 

Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w SIGNAL IDUNA z siedzibą w Warszawie. Ogólne warunki ubezpieczenia 

dostępne są na stronie www.aqua-sport.org oraz www.signal-iduna.pl. 

 
II. ODSTĄPIENIE OD UDZIAŁU W IMPREZIE, ODWOŁANIE IMPREZY. 
1. Wszystkie imprezy organizowane przez Aqua Sport Joanna Dalke odbywają się przy grupie minimum 20 osób. 

Odwołanie imprezy w powodu braku wymaganego minimum uczestników może nastąpić nie później niż 14 dni 

przed datą rozpoczęcia imprezy. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy turystycznej w każdej chwili przed rozpoczęciem 

imprezy z powodu siły wyższej, związanej z decyzją władz państwowych, niepokojów wewnętrznych i kataklizmów 

przyrody. Zleceniodawcy nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, jedynie zwrot wpłaconej kwoty. 

3. W momencie rezygnacji z imprezy uczestnik ma obowiązek powiadomić pisemnie o rezygnacji Organizatora. Za 

datę rezygnacji z imprezy przyjmuje się datę dostarczenia oświadczenia do Organizatora. 

4. W przypadku niepowiadomienia, Uczestnik zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za imprezę. 



 

 

5. W przypadku rezygnacji Zleceniodawcy z udziału w imprezie, Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty kary 

umownej w kwocie odpowiadającej: 

a. 20% wartości umowy przy rezygnacji w terminie powyżej 50 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

b. 30% wartości umowy przy rezygnacji pomiędzy 50 a 35 dniem przed rozpoczęciem imprezy. 

c. 40% wartości umowy przy rezygnacji pomiędzy 34 a 20 dniem przed rozpoczęciem imprezy. 

d. 50% wartości umowy przy rezygnacji pomiędzy 19 a 10 dniem przed rozpoczęciem imprezy. 

e. 70% wartości umowy przy rezygnacji w terminie poniżej 10 dni przed rozpoczęciem imprezy  

jednak nie większej niż faktycznie poniesione koszty. 

6. W przypadku konieczności rezygnacji z imprezy Zleceniodawca może przenieść wszystkie uprawnienia 

przysługujące mu z tytułu podpisanej umowy z Aqua Sport Joanna Dalke na osobę spełniającą warunki udziału w 

danej imprezie. Spełnienie warunków, o których mowa musi zostać uzgodniona 

 z Organizatorem imprezy (dotyczy to m.in. wieku, płci uczestnika, transportu, itp.). Przeniesienie uprawnień 

wynikających z umowy może odbyć się maksymalnie do 2 tygodni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. 

7. Zamawiający ma prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie w 

dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. 

8. Zleceniodawca może odstąpić od umowy bez jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Organizatora jeżeli: 

a. cena imprezy wzrośnie w stosunku do ceny umownej, a Zleceniodawca powiadomi Organizatora o rezygnacji z 

umowy najpóźniej w ciągu 3 dni od chwili otrzymania wiadomości o podwyższeniu ceny. 

b. istotne warunki umowy między Organizatorem a Zleceniodawcą, z powodów niezależnych od Organizatora, 

uległy zmianie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Zleceniodawca ma obowiązek poinformowania 

Organizatora o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie istotnych warunków 

umowy. 

 

III. ZMIANA CENY, TERMINU I PROGRAMU IMPREZY TURYST YCZNEJ. 
1.Organizator zastrzega sobie prawo do podwyższania ceny i zmiany programu imprezy, spowodowanymi 

warunkami przez niego niezawinionymi, nie później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy w następujących 

okolicznościach: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków. 

2. O wzroście ceny imprezy turystycznej Zleceniodawca zostanie poinformowany przez Organizatora na co najmniej 

21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Na Kliencie spoczywa obowiązek poinformowania Organizatora w formie 

pisemnej o zaakceptowaniu bądź nie wyrażeniu zgody na nowe warunki umowy w ciągu 3 dni od otrzymania 

informacji o zmianie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy turystycznej lub informacji zawartych w 

katalogu przed rozpoczęciem imprezy lub w uzasadnionych przypadkach także w trakcie jej trwania, jednakże 

zmiany te nie mogą powodować istotnych zmian postanowień umowy a standard i zakres świadczeń musi zostać 

zachowany. 

4. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności niezawinionych przez Organizatora przed 

rozpoczęciem imprezy turystycznej, w wyniku których Organizator zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy 

ze Zleceniodawcą, Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Klienta na piśmie lub w inny skuteczny sposób. 

Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora czy akceptuje proponowaną zmianę umowy czy odstępuje 

od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych na rzecz Organizatora opłat. 

5. Zmiana terminu imprezy przez Klienta jest równoznaczna z rezygnacją z jednej imprezy i powtórnym jej 

wykupieniem. 

 

IV. ODPOWIEDZIALNO ŚĆ ORGANIZATORA 
1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, 

chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: 

a) działaniem lub zaniechaniem Klienta 

b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w 

umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć. 

c) siłą wyższą, 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Klienta, gdy w wyniku winy, 

lekkomyślności lub niedbalstwa Klienta dojdzie do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży 

mienia. Podczas kolonii i obozów oraz wycieczek ze względu na specyfikę tego rodzaju imprez, Organizator, 

odpowiada tylko za te przedmioty wartościowe oraz pieniądze uczestników, które zostały złożone do depozytu u 



 

 

wychowawców. Za przedmioty nie złożone do depozytu, które zostały skradzione lub zniszczone podczas trwania 

kolonii/obozu/wycieczek, Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

3. Organizator posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Signal Iduna Polska Towarzystwo 

Ubezpieczeniowe SA z siedzibą w Warszawie. 

4. Jeżeli w umowie nie zaznaczono inaczej, Organizator zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków Uczestnikom imprez krajowych (NNW do 10 000 PLN) na czas trwania imprezy.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, 

spowodowane działaniem siły wyższej, w tym: działaniami wojennymi, strajkami, zamieszkami, decyzjami władz 

politycznych i za niezrealizowany w związku z tym w pełni program, działaniem lub zaniechaniem Uczestnika albo 

osoby zgłaszającej, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie pozostających w stosunku prawnym z 

Organizatorem. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rozkładu jazdy autokarów przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, 

mając obowiązek niezwłocznie poinformować o zmianie Klienta.   

   

V. PRAWA I OBOWI ĄZKI 
1. Klienta ma prawo do świadczeń określonych w umowie, ofercie oraz programie imprezy turystycznej, w tym do 

korzystania z fachowej opieki i pomocy przedstawicieli i pracowników Organizatora. 

2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w ofercie i umowie. 

3. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości że: 

a) uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń kadry instruktorskiej, stosowania się do 

wszystkich regulaminów obowiązujących na obozie/wyjeździe, do przestrzegania przepisów prawa na terenie kraju 

odbywania się imprezy. 

b) uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania i posiadania alkoholu oraz palenia tytoniu lub 

zażywania i posiadania środków odurzających. 

c) uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć. 

4. Organizator w przypadku rażącego niestosowania się uczestnika do regulaminów, poleceń kadry instruktorskiej, a 

zwłaszcza w przypadku spożywania alkoholu, palenia tytoniu lub zażywania narkotyków lub substancji o 

podobnym działaniu, zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników wypoczynku. O podjętej 

decyzji Organizator powiadomi niezwłocznie Zleceniodawcę. W tym przypadku Zleceniodawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego odebrania uczestnika na własny koszt w ciągu 24h, przy czym Zleceniodawcy nie przysługuje prawo 

żądania zwrotu wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy za niewykorzystaną część wypoczynku. 

5. Prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników wypoczynku dotyczy także sytuacji, w których uczestnik utrudnia 

sprawne realizowanie programu i naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych. Wszelkie koszty powstałe w tej 

sytuacji ponosi Zleceniodawca. 

6. Zleceniodawca wyraża zgodę na badanie dziecka alkomatem lub testami narkotykowymi w przypadku 

podejrzenia spożywania narkotyków lub alkoholu przez Uczestnika imprezy. Organizator zapewnia, że zawsze 

będzie starał się wcześniej skontaktować z rodzicami lub prawnymi opiekunami. 

7. Przez pojęcie opieki medycznej wymienionej w oferowanych świadczeniach w ramach imprezy rozumie się pomoc 

doraźną w przypadku zdarzeń, zachorowań, mających miejsce w trakcie i miejscu trwania imprezy, związanych z 

zagrożeniem zdrowia i życia uczestników oraz orzeczeniem o zdolności do dalszego uczestnictwa w imprezie. 

Opieka medyczna dotyczy uczestników którzy nie ukończyli 18 roku życia i podlegają ubezpieczeniu NFZ. 

8. Rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika imprezy mają obowiązek zawiadomić Organizatora oraz zaznaczyć w 

karcie kwalifikacyjnej wszelkie dysfunkcje dziecka.  

9. W przypadku konieczności sprawowania stałej opieki nad uczestnikiem obozu z powodu zachorowania, bądź 

konieczności umieszczenia go w szpitalu rodzic/opiekun prawny ma obowiązek przejęcia opieki nad dzieckiem w 

ciągu 24 godzin. 

10. Organizator zapewnia w ramach organizowanych imprez posiłki zgodnie z ofertą na stronie www.aqua-sport.org 

przy czym pierwszy dzień imprezy rozpoczyna się obiadokolacją, ostatni dzień imprezy kończy się śniadaniem, a 

każdy uczestnik otrzymuje suchy prowiant na drogę powrotną. Godziny posiłków w dniu rozpoczęcia i zakończenia 

turnusów są ruchome ze względu na organizację transportu. 

 

VI. TRANSPORT 
1. Transport może odbywać się autokarem, busem, PKS lub PKP, w szczególnych przypadkach samochodem 

osobowym. 



 

 

2. Zleceniodawca wyraża zgodę na przewóz uczestnika imprezy prywatnymi samochodami pracowników i 

instruktorów Aqua Sport w trakcie trwania imprezy. 

3. Organizator zastrzega, że transport w każdą stronę (wyjazd/powrót) może odbywać się innym środkiem 

transportu. 

4. Aqua Sport zastrzega sobie prawo organizowania na trasie przejazdu przesiadek. 

5. W przypadku dokonywanej na prośbę rodzica/prawnego opiekuna uczestnika imprezy zmiany miejsca wsiadania 

lub wysiadania na trasie przejazdu innego niż ogłoszona przez Aqua Sport, firma Aqua Sport nie odpowiada za 

ewentualne komplikacje wynikające ze zmiany miejsca wsiadania/wysiadania. 

6. Miejsce zbiórki w danej miejscowości może ulec zmianie. Informacja o dokładnym miejscu i godzinie zbiórki oraz o 

godzinie powrotu dostępne będą najpóźniej na 3-5 dni przez rozpoczęciem imprezy. 

7. Podane przez organizatora godziny w rozkładzie jazdy mogą ulec zmianie ze względu na utrudnienia na drogach, 

złe warunki atmosferyczne, siłę wyższą lub inne sytuacje, na które organizator nie ma wpływu. 

8. Klient zobowiązany jest na 3-5 dni przed rozpoczęciem imprezy do sprawdzenia u Organizatora szczegółów 

dotyczących wyjazdu z wybranej miejscowości. 

9. Jeżeli uczestnik imprezy nie skorzysta z transportu w wyniku spóźnienia się na zbiórkę nie może być to powodem 

do jakichkolwiek roszczeń. 

10. Aqua Sport zastrzega sobie prawo do zmiany godziny odjazdów i przyjazdów oraz zmiany środka transportu, 

przy czym zobowiązany jest powiadomić Klientów najpóźniej 12 godzin przed terminem wyjazdu/przyjazdu. 

11. Transport odbywa się pod opieką naszych instruktorów lub wychowawców. 

12. Telefon alarmowy w czasie odbywających się transportów jest telefonem komórkowym do pracownika biura, 

który będzie udzielał wszelkich informacji. 

13. Uczestnik imprezy powinien posiadać bagaż składający się z: 

a) 1 dużej torby (waga nie powinna przekraczać 20 kg) powinna być również opisana imieniem i nazwiskiem 

uczestnika 

b) bagażu podręcznego (plecak lub mała torba) do 5 kg 

c) w przypadku imprez zimowych – narty lub snowboard, buty, kask w pokrowcu z opisem. 

14. Organizator ma prawo odmowy przyjęcia bagażu dodatkowego w przypadku braku miejsca w lukach 

bagażowych. 

15. Uczestnik powinien przestrzegać i stosować się do przepisów przewozu określonych przez danego przewoźnika. 

Za wszelkie zniszczenia w trakcie trwania transportu odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie uczestnika imprezy. 

16. Za rzeczy pozostawione podczas trwania transportu Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

17. Organizator dołoży wszelkich starań, aby transport odbywał się w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami 

ruchu drogowego. 

18. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie życzą sobie odebrać dziecko przed dniem zakończenia imprezy zobowiązani 

są do wcześniejszego poinformowania o tym fakcie telefonicznie lub drogą mailową pracowników Aqua Sport 

najpóźniej na dzień przed datą odbioru. 

 

VII. SPRAWY SPORNE 
1. Reklamacje w sprawie usług poświadczone przez przedstawiciela Organizatora winny być wniesione na piśmie w 

ciągu 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. Wszelkie reklamacje napływające po tym czasie do biura będą 

uznane za bezskuteczne. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi w ciągu 21 dni 

od daty jej wpłynięcia.  

2. Wysokość zwracanych kosztów oblicza się biorąc za podstawę wartość utraconego świadczenia w stosunku do 

ceny imprezy. 

3. Właściwym do rozstrzygania innych spraw, nie objętych niniejszymi Warunkami, jest sąd odpowiedni do miejsca 

zamieszkania lub siedziby pozwanego.   
 
VIII. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
1. Klient wyraża zgodę na udział uczestnika w obozie wraz ze wszystkimi zajęciami sportowo-rekreacyjnymi 

wymienionymi w ofercie Aqua Sport. 

2. Klient wyraża zgodę na poddanie uczestnika badaniu alkomatem lub testem narkotykowym przez Zleceniobiorcę, 

lub osoby przez niego upoważnione w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że uczestnik spożywał alkohol 

lub zażywał narkotyki, przy czym Zleceniobiorca zawsze będzie starał się skontaktować uprzednio z 

rodzicami/prawnymi opiekunami. 



 

 

3. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć lub filmów z udziałem Uczestnika zrobionych w trakcie trwania 

imprezy w materiałach firmowych Aqua Sport na wszystkich polach eksploatacji (katalogi, ulotki, strona internetowa, 

facebook, itp.) 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wpis np. 608 do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników 

Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz, że wypoczynek zgłaszany jest do właściwego 

kuratorium oświaty. 

5. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę dla celów 

marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.833) 

6. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy 

7. W zakresie nieuregulowanym u Umowie i Warunkach uczestnictwa mają zastosowanie przepisy Ustawy o 

usługach turystycznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony Konsumenta. 

   


