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A. REZERWACJA MIEJSC ORAZ ZAWARCIE UMOWY O UDZIAŁ W 
IMPREZIE TURYSTYCZNEJ  

 

 
1. Rezerwacja miejsca oraz zawarcie Umowy następuje po zapoznaniu się z ofertą zamieszczoną na 

stronie internetowej www.camps4fun.pl, oraz po zapoznaniu się i zaakceptowaniu REGULAMINU 
wraz z poniższymi Warunkami Uczestnictwa, które stanowią integralną część Umowy. 

2. Wstępnego zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie i potwierdzenie formularza rezerwacji na 
stronie internetowej. Następnie należy w terminach i wysokości podanych w programie imprezy 
wpłacić zaliczki oraz wyrównanie do pełnej ceny imprezy. Równocześnie należy wypełnić formularz 
zgłoszenia i dostarczyć go do ORGANIZATORA nie później niż w terminie określonym w programie 
imprezy. 

3. Wpłaty można dokonać na konto w banku lub bezpośrednio w siedzibie ORGANIZATORA. Brak 
wpłaty w określonych wyżej terminach jest traktowany jako rezygnacja z imprezy i powoduje 
skreślenie z listy uczestników z potrąceniem opłaty zgodnie z podanymi niżej warunkami rezygnacji z 
imprezy. 

4. Klient dokonując rezerwacji - czyni to także w imieniu wszystkich osób zgłoszonych w rezerwacji. 
Bierze na siebie odpowiedzialność za dokonanie wpłaty pełnej kwoty oraz za poinformowanie tychże 
osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy oraz WARUNKACH UCZESTNICTWA. 
Klient upoważnia wszystkie pełnoletnie osoby zgłoszone w Umowie do dokonywania wszelkich 
czynności związanych z udziałem w imprezie łącznie z rezygnacją i przyjęciem zwrotu należnych kwot. 

 
B. ZMIANA CENY IMPREZY TURYSTYCZNEJ  

 
 

1. KLIENT ma prawo do świadczeń gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część umowy. 
Program imprezy każdorazowo dokładnie wymienia koszty pokrywane przez ORGANIZATORA 
oraz koszty dodatkowe nieobjęte ceną imprezy, które we własnym zakresie pokrywa UCZESTNIK. 
W szczególności - najczęściej cena IMPREZY nie obejmuje kosztów : 

- dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń 
- kosztów szczepień ochronnych, 
- kosztów uzyskania wiz, 
- wyżywienia - jeżeli nie jest objęte ceną imprezy, 
- fakultatywnych wycieczek, kosztów wstępów do muzeów itp. 



2. Cena imprezy turystycznej ustalona jest na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat, kursów walut. 
Organizator w wyjątkowych sytuacjach takich jak: 

- wzrost kosztów transportu, 
- ceł, podatków, kosztów wiz, opłat należnych za usługi lotniskowe, 
- wzrostu kursu walut - 

ma prawo do podniesienia ceny jednak nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. 
Organizator uzasadni uczestnikowi kalkulację podwyższenia ceny imprezy. 

3. Jeżeli ORGANIZATOR przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego 
niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem to niezwłocznie powiadomi o tym KLIENTA. 
W takiej sytuacji klient - jeżeli zmiana wynika z innych przyczyn niż wymienione w pkt. 2 - powinien 
niezwłocznie poinformować organizatora, czy: 

przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo 
odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez 
obowiązku zapłaty kary umownej. 

4. Jeżeli klient zgodnie z pkt.3 odstępuje od umowy lub jeżeli ORGANIZATOR odwołuje imprezę 
turystyczną z przyczyn niezależnych od KLIENTA, klient ma prawo, według swojego wyboru: 

uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się 
na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie; 
żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. 

 

 

C. ODWOŁANIE IMPREZY  
 

 
ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, względnie świadczeń, jeżeli ich realizacja 
jest utrudniona lub niebezpieczna z niezależnych od ORGANIZATORA powodów (działanie sił wyższych, 
klęski żywiołowe, stan wojny) lub jeśli liczba uczestników imprezy nie osiągnie zakładanego przez 
ORGANIZATORA minimum (podane w programie wycieczki). W takiej sytuacji ORGANIZATOR 
powiadomi KLIENTA pisemnie w terminie nie późniejszym niż przewidziany w programie imprezy. W 
opisanych przypadkach Klient otrzymuje pełny zwrot wpłaconej kwoty. 

 
D. REZYGNACJA Z IMPREZY  

 
 

1. Klient ma prawo do rezygnacji z imprezy. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w którym Klient 
zawiadomił pisemnie ORGANIZATORA o rezygnacji z imprezy lub dzień następujący po dacie, w 
której KLIENT nie dokonał wymaganej umową wpłaty lub nie dostarczył wymaganych i niezbędnych 
dokumentów. 

2. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu imprezy turystycznej przez Uczestnika, ORGANIZATOR 
zastrzega sobie prawo do dokonania potrąceń w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych przez 
ORGANIZATORA do chwili doręczenia mu oświadczenia Uczestnika o rezygnacji lub zmianie 
terminu imprezy. ORGANIZATOR wskazuje przy tym informacyjnie, iż średnie koszty tych potrąceń 
kształtują się w praktyce następująco, w zależności od terminu rezygnacji: 

a) do 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - do 10 % ceny imprezy, 
b) 39 - 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – ok. 10 %-30 % ceny imprezy, 
c) 20 - 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – ok. 20 %-50 % ceny imprezy, 
d) poniżej 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – ok. 50 %-90 % ceny imprezy. 
e) ORGANIZATOR przy zachowaniu należytej staranności podejmie działania zmierzające do 
ograniczenia kosztów rzeczywistych i strat związanych z rezygnacją uczestnika z udziału w 
imprezie, a tym samym do zminimalizowania kosztów rezygnacji. 

3. Dokładne oszacowanie wysokości szkody może nastąpić najpóźniej w dniu następującym po 



planowanym wyjeździe, z którego uczestnik rezygnuje. 
4. Organizator ma prawo potrącić należne odszkodowanie z kwoty wpłaconej przez uczestnika. 
5. Nie pobiera się kosztów rezygnacji, poza kosztami rzeczywiście poniesionymi przez 

ORGANIZATORA, jeżeli Uczestnik w momencie odstąpienia od umowy, jednak nie później niż .... 
dni (termin określony w programie imprezy) przed rozpoczęciem imprezy, wskaże 
ORGANIZATOROWI osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w imprezie turystycznej, której 
przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy. ORGANIZATOR w 
takiej sytuacji ma prawo doliczyć rzeczywiście poniesione koszty związane ze zmianą danych 
uczestnika (np. przebukowanie biletu lotniczego, koszt wizy, zmiana zakwaterowania itp. ) 

6. Jeśli uczestnictwo w imprezie jest związane z przelotami samolotem i/lub koniecznością wcześniejszego 
otrzymania wiz, i innych podobnych czynności - to w takich przypadkach możliwość zamiany 
uczestników może być ograniczona lub niemożliwa w związku z warunkami zakupu biletów lotniczych 
lub wymaganym terminem złożenia dokumentacji wizowej. 

7. UCZESTNIK ma prawo do REZYGNACJI z udziału w imprezie z zachowaniem prawa do zwrotu 
wszystkich poniesionych kosztów, jeżeli ORGANIZATOR podniósł cenę imprezy z powodów innych 
niż wymienione w art.B pkt 2. (zgodnie z art. 17 ustawy o świadczeniu usług turystycznych). 

8. Gdy po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy nastąpią nieprzewidziane wcześniej istotne 
odstępstwa lub zmiany w stosunku do informacji zawartych w programie imprezy lub umowie, 
ORGANIZATOR zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić o nich Uczestników. Jeśli zmianie ulegną 
istotne warunki umowy Uczestnik ma prawo do rozwiązania umowy i zwrotu wszystkich wpłaconych 
kwot. O rezygnacji lub akceptacji zmienionych warunków umowy Uczestnik powinien poinformować 
ORGANIZATORA w ciągu 3 dni po otrzymaniu informacji na temat zmian, nie później jednak niż 24 
godziny przed wyjazdem. 

 
E.ODPOWIEDZIALNO ŚĆ  ORGANIZATORA  

 

 
1. ORGANIZATOR jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z programem oraz ustaloną 

jakością i standardem świadczeń. 
2. ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jeżeli jest ono 

wynikiem wyłącznie: 
działania lub zaniechania klienta; 
działania lub zaniechania osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług 
przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani 
uniknąć 
siłą wyższą. 

3. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym na miejscu a ofertą, KLIENT 
powinien niezwłocznie poinformować ORGANIZATORA lub jego przedstawiciela na miejscu 
imprezy. W takim przypadku ORGANIZATOR ma prawo i obowiązek starać się naprawić wadę.W 
przypadkach zaistnienia w trakcie imprezy okoliczności uniemożliwiających świadczenia wynikające z 
programu imprezy ORGANIZATOR będzie zmierzał do spełnienia świadczeń zamiennych o 
standardzie równorzędnym lub wyższym. 

4. Klient ma prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej nie później niż 30 dni od zakończenia imprezy. 
ORGANIZATOR zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli w ciągu 14 dni od 
złożenia reklamacji pozostanie ona bez odpowiedzi przyjmuje się, że reklamacja została uznana. 

5. ORGANIZATOR zastrzega, że odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w 
czasie imprezy nie może przekroczyć dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego 
klienta. Zastrzeżenie to nie dotyczy szkód na osobie. 

6. W sytuacji korzystania przez uczestnika z przewozów lotniczych, ORGANIZATOR informuje, iż lot 



do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają warunkom Konwencji Montrealskiej z 1999 r. 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźników 
lotniczych. Reklamacje związane z niedogodnościami związanymi z przewoźnikiem lotniczym należy 
składać w pierwszej kolejności w przedstawicielstwie lini lotniczych. 

 
F. ODPOWIEDZIALNO ŚĆ UCZESTNIKA IMPREZY  

 

 
1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy, przepisów celno- 

dewizowych, porządkowych, jak też zaleceń pilota-kierownika imprezy, przewodnika, kierownika, 
wychowawców, instruktorów oraz innych osób realizujących usługi lub świadczenia. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania z Klientem umowy w trybie natychmiastowym 
jeszcze podczas jej realizacji, jeżeli uczestnik zagraża zdrowiu lub życiu innych, w szczególności 
spożywanie alkoholu, używanie narkotyków bądź utrudnia sprawne przeprowadzenie programu 
imprezy ze szkodą dla innych uczestników. W takim przypadku, przedstawiciel ORGANIZATORA 
może podjąć decyzję o usunięciu uczestnika na jego koszt lub (w przypadku niepełnoletnich 
uczestników) na koszt jego prawnych Opiekunów. 

3. Uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane dni pobytu czy świadczenia, z 
przyczyn leżących po ich stronie lub podczas dobrowolnej rezygnacji. 

4. Uczestnik odpowiada za posiadanie przy sobie i okazanie na żądanie uprawnionych osób wymaganych 
prawem danego kraju dokumentów i pozwoleń, świadectw szczepień, świadectw uprawnień itp. 

 
G. UBEZPIECZENIE OBOWI ĄZKOWE ORGANIZATORA  

 
 

1. ORGANIZATOR zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. (z 
późniejszymi zmianami) posiada polisę OC o nr 01.734.444 , wystawioną przez 
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A 

2. Uczestnicy imprezy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, kosztów 
leczenia i utraty bagażu - wg specyfikacji w programie IMPREZY, w okresie od dnia rozpoczęcia do 
dnia zakończenia imprezy. 

3. W cenie imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji i przerwania uczestnictwa w 
imprezie. Istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia sie uczestnika od skutku rezygnacji lub 
przerwania uczestnictwa w IMPREZIE. W razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania 
ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, 
gwarantuje zwrot ok. 80% -100% poniesionych kosztów. ORGANIZATOR zaleca zawarcie 
ubezpieczenia. 

 


