WARUNKI UCZESTNICTWA
§ 1 Zasady ogólne
1.
Niniejsze Warunki Uczestnictwa oraz ramowy program ka dej imprezy turystycznej stanowi integraln cz
Umowy zawartej z OSKAR sp. z o.o. i/lub OSKAR Janusz Szyma ski i/lub
Centrum Turystyki Oskar sp. z o. o.
2.
OSKAR Sp. z o. o., OSKAR Janusz Szyma ski, Centrum Turystyki Oskar sp. z o. o. zwani dalej s Organizatorem. Organizator zobowi zuje si do wiadczenia usług w sposób zgodny z
warunkami okre lonymi w niniejszej Umowie oraz zgodnie z przepisami Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ze zmianami (dalej jako: ustawa o usługach turystycznych),
Kodeksu Cywilnego oraz innymi przepisami i aktami prawnymi.
3.
Warunki Uczestnictwa, Program imprezy turystycznej, Dodatkowe informacje dla Uczestników, Certyfikat Gwarancji Ubezpieczeniowej stanowi integraln cze Umowy - zgłoszenia
udziału w imprezie turystycznej.
4.
Informacje podane w katalogach, ulotkach, broszurach oraz na stronie internetowej Organizatora stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego.
§ 2 Ochrona danych osobowych
1.
Organizator informuje, e administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest OSKAR spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Poznaniu, Plac Wolno ci 2/4c,
61-738 Pozna . Podane dane osobowe b d przetwarzane w celu: realizacji zawartej z OSKAR Sp. z o.o. lub OSKAR Janusz Szyma ski lub Centrum Turystyki Oskar sp. z o. o. umowy, oraz – o ile
Klient wyra nie wyraził na to zgod - marketingu usług wiadczonych przez Organizatora.
2.
Podane przez Klientów dane osobowe mog zosta udost pnione innym podmiotom, w tym przewo nikom autokarowym, lotniczym, promowym, hotelom, firmie ubezpieczeniowej, obsłudze
imprezy (pilotom, kierowcom), agentom współpracuj cym z Organizatorem na podstawie umów agencyjnych i franchisingowych, kontrahentom zagranicznym, w celu realizacji zawartej z Organizatorem
umowy.
3.
Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne. Klienci maj prawo dost pu do tre ci swoich danych osobowych, a tak e prawo ich poprawiania.
§ 3 Zawarcie umowy
1.
Umowa zostaje zawarta z chwil podpisania przez Organizatora lub jego Agenta i Klienta Umowy – zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej, zwanego dalej Umow , lub wpłacenia przez
Klienta lub inn osob wyst puj c w jego imieniu zaliczki.
2.
Zawieraj c niniejsz Umow Klient deklaruje, e stan jego zdrowia oraz osób obj tych zgłoszeniem pozwala na korzystanie ze wiadcze i programu imprez b d cych przedmiotem
Umowy.
3.
Wszystkie wymagania specjalne dodatkowo płatne, zgłoszone i opłacone przez Klienta i wpisane do Umowy s wi
ce dla Organizatora.
4.
Dodatkowe yczenia Klienta wykraczaj ce poza ofert Organizatora (np. pokoje obok siebie, widok na morze, miejsce w autokarze itp.) i wpisane w Umowie w polu „uwagi” nie stanowi
zobowi zania umownego Organizatora, jednak e Organizator doło y stara , aby w miar mo liwo ci spełni te yczenia.
§ 4 Cena i Warunki płatno ci
1.
Z chwil podpisania Umowy Klient zobowi zany jest wpłaci zaliczk w wysoko ci 30% ceny wskazanej w druku – umowa zgłoszenie o udział w imprezie turystycznej. Pozostała nale no
winna by wpłacona nie pó niej ni 30 dni przed rozpocz ciem imprezy turystycznej, chyba e warunki promocji, w ramach których Umowa została zawarta, stanowi inaczej. Wpłata mo e nast pi :
a.
na rachunek bankowy Organizatora wskazany w Umowie lub na rachunek bankowy Agenta,
b.
kart płatnicz lub gotówk w siedzibie Organizatora lub Agenta,
c.
jako płatno internetowa za po rednictwem systemu PayU.
Je eli zawarcie Umowy nast puje na mniej ni 30 dni przed wyjazdem, Uczestnik zobowi zany jest wpłaci jednorazowo 100% ceny imprezy.
2.
Brak zapłaty ceny, na warunkach okre lonych w pkt. 1 powy ej stanowi podstaw rozwi zania Umowy z przyczyn niele cych po stronie Organizatora. W takim przypadku Organizator
zwraca wpłacon zaliczk , § 10 ust. 2 niniejszej Umowy stosuje si odpowiednio.
3.
Organizator ma prawo do zmiany istotnych warunków umowy, w tym jej ceny, w przypadku wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urz dowych, podatków lub opłat nale nych za takie
usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursów walut, do 21 dni przed dat rozpocz cia imprezy. W przypadku zmiany istotnych warunków
umowy Klient powinien niezwłocznie poinformowa Organizatora, czy proponowan zmian przyjmuje, czy odst puje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych wiadcze i bez
obowi zku zapłaty kary umownej. Powy sze nie wył cza mo liwo ci dochodzenia odszkodowania za niewykonanie umowy.
W przypadku zaakceptowania przez Klienta zmiany ceny imprezy turystycznej, zgodnie z ust. 3 powy ej Klient dopłaca pozostał nale no niezwłocznie, nie pó niej jednak ni 7 dni przed
4.
wyjazdem.
5.
Je eli Klient zgodnie z pkt 3 powy ej od Umowy odst puje lub je eli Organizator odwołuje imprez turystyczn z przyczyn niezale nych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego
wyboru:
a.
uczestniczy w imprezie zast pczej o tym samym lub wy szym standardzie, chyba e zgodzi si na imprez o ni szym standardzie za zwrotem ró nicy w cenie,
b.
da natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych wiadcze .
Powy sze nie wył cza mo liwo ci dochodzenia odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba e odwołanie imprezy turystycznej nast piło z powodu siły wy szej lub braku minimalnej liczby
uczestników, o której mowa w § 9 ust. 2 niniejszej Umowy.
§ 5 Prawa i obowi zki Klienta
1.
Klient zobowi zany jest do:
a.
dostarczenia Organizatorowi niezwłocznie, najpó niej w terminie do 14 dni przed rozpocz ciem imprezy, wszystkich danych oraz dokumentów niezb dnych do zorganizowania wyjazdu, jak
równie do niezwłocznego poinformowania Organizatora o zmianie danych personalnych i dokumentów, które nast piły w okresie pomi dzy zawarciem Umowy a wyjazdem (tj. nazwisko, adres, numer
paszportu, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego Klienta lub zgłoszonych przez niego Uczestników). W przypadku braku takiej informacji w podanym wy ej terminie
Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki ww. zmian,
b.
Uczestnik winien posiada na miejscu zbiórki dokumenty uprawniaj ce go do przekraczania granic krajów obj tych programem imprezy (paszport / dowód osobisty wa ny min. 90 dni od
daty powrotu). Do destynacji podstawowych b d cych w ofercie Organizatora, tj. obj tych ofert katalogow , nie s wymagane wizy. O bie cych zmianach zasad wjazdu i pobytu w poszczególnych
krajach Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje w aktualno ciach (komunikaty) na stronie internetowej: www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy/
c.
Uczestnik zobowi zuje si do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowi zuj cych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w krajach tranzytowych oraz w kraju docelowym. W
czasie trwania imprezy Uczestnik jest zobowi zany do stosowania si do wskazówek pilota (rezydenta) grupy. W szczególno ci w autokarze obowi zuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych (w tym epapieros), nadu ywania alkoholu oraz wszelkich rodków pobudzaj cych,
d.
poinformowania Organizatora o wszelkich zmianach danych teleadresowych, w tym zmiany numeru kontaktowego przed rozpocz ciem imprezy turystycznej jak i w czasie jej trwania,
e.
posiadania w chwili rozpocz cia imprezy turystycznej oryginału lub kopii Umowy,
f.
punktualnego stawienia si w miejscu wyjazdu oraz posiadania dokumentów niezb dnych do udziału w imprezie turystycznej (np. paszportu, dowodu osobistego). Naruszenie powy szego
obowi zku skutkuje naliczeniem opłaty za rezygnacj , zgodnie z § 10 ust. 2 Ogólnych Warunków.
2.
Uczestnik imprezy jest uprawniony do wszystkich wiadcze okre lonych w programie imprezy, w czasie jej trwania, zgodnych z zapisami w umowie.
3.
Organizator ma prawo do rozwi zania Umowy w trybie natychmiastowym i wydalenia Klienta z imprezy turystycznej w przypadku, je eli Klient w czasie trwania imprezy turystycznej jest w
stanie nietrze wo ci lub w stanie po spo yciu rodków odurzaj cych, wywołuj cym zakłócenia w przebiegu trwania imprezy turystycznej. Do stwierdzenia wyst powania zakłóce z powodu stanu
nietrze wo ci wymaga si wezwania Policji przez Organizatora lub o wiadcze pilota i co najmniej 3 z pozostałych Uczestników imprezy turystycznej. Klientowi, z którym rozwi zano Umow w trybie
natychmiastowym, przysługuje kwota stanowi ca równowarto niewykorzystanych wiadcze , po potr ceniu kosztów rzeczywistych wynikaj cych z przerwania uczestnictwa w imprezie oraz
ewentualnych kosztów zwi zanych z powrotem Klienta do miejsca wyjazdu.
4.
Je eli z winy Klienta, w szczególno ci w przypadku braku wymaganych dokumentów lub naruszenia przepisów celnych przy przekraczaniu granicy lub innego istotnego naruszenia
obowi zków spoczywaj cych na Kliencie, dojdzie do zakłócenia w przebiegu trwania imprezy turystycznej i powstan po stronie Organizatora dodatkowe koszty z tym zwi zane, to Organizator zastrzega
sobie prawo obci enia Klienta tymi kosztami.
§ 6 Obowi zki Organizatora
1.
Organizator lub Agent jest zobowi zany do niezwłocznego dostarczenia Klientowi jednego egzemplarza Umowy.
2.
Organizator obowi zany jest do pisemnego poinformowania Klienta o szczególnych zagro eniach ycia i zdrowia na odwiedzanych obszarach równie w sytuacji, je eli zagro enia te
powstały po zawarciu niniejszej Umowy.
3.
Organizator obowi zany jest do pisemnego poinformowania Klienta, we wła ciwym czasie, przed rozpocz ciem imprezy turystycznej, o:
a.
nazwisku lub nazwie lokalnego przedstawiciela Organizatora, do którego Klient mo e zwraca si w razie trudno ci, a tak e o jego adresie i numerze telefonu,
b.
planowanym czasie przejazdu, miejscu i czasie trwania postojów,
c.
poł czeniach komunikacyjnych oraz miejscach, jakie Klient b dzie zajmował w rodku transportu,
d.
w przypadku imprez turystycznych dla dzieci – o mo liwo ci bezpo redniego kontaktu z dzieckiem lub osob odpowiedzialn w miejscu pobytu dziecka.
§ 7 wiadczenie zast pcze
1.
W wyj tkowych przypadkach, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu lub warunków zakwaterowania lub przejazdu Uczestników (równorz dnych lub lepszych) na inne ni
opisane. Organizator zobowi zuje si jednocze nie do niezwłocznego poinformowania Uczestników o zmianach. Je eli jako
wiadczenia zast pczego jest ni sza od jako ci usługi okre lonej w
programie imprezy turystycznej, Klient mo e da odpowiedniego obni enia ceny imprezy turystycznej.
2.
Je eli wykonanie wiadcze zast pczych, o których mowa w ust. 1 powy ej, jest niemo liwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odst pił od Umowy,
Organizator, bez obci ania Klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewni mu powrót do miejsca rozpocz cia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie
gorszych ni okre lone w Umowie. Powy sze nie wył cza mo liwo ci dochodzenia przez Klienta naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba e niemo no wykonania wiadczenia
zast pczego spowodowana jest wył cznie działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestnicz cych w wykonywaniu wiadczenia zast pczego, je eli tych działa lub zaniecha nie mo na było
przewidzie ani unikn , albo sił wy sz .
§ 8 Baga , poł czenie antenowe
1.
Organizator wprowadza limit baga u podró nego na wyjazdy autokarowe, tj. 1 szt. baga u głównego o wadze do 20 kg oraz 1 szt. baga u podr cznego do 5 kg przypadaj ce na 1 osob
(wymiary baga u wg standardowo przyj tych norm walizki podró nej). Wył cza si mo liwo ł czenia baga u na 2 osoby w 1 baga główny o wadze 40 kg. Ze wzgl du na to, e maksymalna
ładowno autokaru jest ci le limitowana prawem transportowym, Organizator ma prawo odmówi zabrania na podkład baga u przekraczaj cego opisany wy ej limit lub w ramach wolnego miejsca
zaproponowa dopłat do nadbaga u wg obowi zuj cego cennika: do 5 kg nadbaga u - 50 zł, od 5 do 10 kg - 100 zł, wi cej - opłata proporcjonalna. Organizator, kierowca lub pilot s uprawnieni do
kontroli wagi baga u.
2.
W przypadku przekroczenia limitu, bez wcze niejszego uiszczenia stosownej dopłaty za nadbaga , dopłata, w wysoko ci o której mowa w ust. 1 powy ej, jest obligatoryjna. Dopłat uiszcza
si do r k Organizatora, kierowcy, pilota lub innego przedstawiciela Organizatora.
3.
Odpowiedzialno za baga :
a.
Klient odpowiada za baga , który przewozi ze sob (tzw. baga podr czny), chyba e szkoda wynikła z winy Organizatora,
Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za utrat , ubytek lub uszkodzenie baga u powierzonego (tzw. baga główny) w trakcie przejazdu autokarem, je eli utrata, ubytek lub uszkodzenie
b.
powstały

b.i.
z przyczyn wyst puj cych po stronie Klienta, niewywołanych win Organizatora,
b.ii.
z wła ciwo ci towaru,
b.iii.
wskutek siły wy szej,
b.iv.
braku lub wadliwo ci opakowania baga u,
b.v.
ładowania, rozmieszczania lub wyładowywania rzeczy przez Klientów.
c.
wysoko odszkodowania nale nego od Organizatora za utrat , ubytek lub uszkodzenie baga u Klienta nie mo e przewy sza zwykłej warto ci rzeczy.
d.
za utrat , ubytek lub uszkodzenie pieni dzy, kosztowno ci, papierów warto ciowych albo rzeczy szczególnie cennych Organizator odpowiada jedynie wtedy, gdy wła ciwo ci baga u
zostały podane przy zawarciu Umowy lub w chwili ładowania baga u do wiadomo ci Organizatora, chyba e szkoda wynikła z winy umy lnej lub ra cego niedbalstwa Organizatora.
e.
Je eli szkoda powstała tylko cz ciowo wskutek okoliczno ci, za które Organizator odpowiada, odpowiedzialno Organizatora ograniczona jest do zakresu, w jakim okoliczno ci te
przyczyniły si do powstania szkody.
4.
Rzeczy warto ciowe oraz sprz t elektroniczny zaleca si przewozi w baga u podr cznym.
5.
Klienci s zobowi zani do zabrania baga y z luków baga owych podczas ka dego postoju autokaru zwi zanego z noclegiem. Wszelkie baga e pozostawione w luku baga owym podczas
takich postojów nie s obj te ochron oraz odpowiedzialno ci Organizatora. Klienci zobowi zani s w trakcie pobytu w hotelu lub innym miejscu zakwaterowania zachowa nale yt staranno w celu
zabezpieczenia swojego baga u przed utrat lub uszkodzeniem. Rzeczy warto ciowe, dokumenty oraz sprz t elektroniczny powinny by w miar mo liwo ci przechowywane w sejfie dost pnym w
pokoju lub w recepcji hotelu.
6.
Przewóz roweru mo liwy jest po zgłoszeniu przez Klienta i potwierdzeniu takiej mo liwo ci przez Organizatora za dodatkow opłat w wysoko ci 150 zł/rower. Rower musi mie odkr cone
koła, pedały, tak aby zajmował jak najmniej miejsca w luku baga owym oraz by dokładnie zabezpieczony w celu ochrony przed porysowaniem lub zniszczeniem baga y innych podró nych.
7.
Poł czenia antenowe organizowane od 1 osoby z danego miasta wyjazdowego dost pnego w sprzeda y danej oferty. Wyjazdy z miast antenowych i głównych mog by realizowane
ró nymi rodkami transportu: autokar, bus, samochód osobowy.
§ 9 Odwołanie imprezy
1.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezale nych (decyzje władz pa stwowych, działanie siły wy szej itp.). W zaistniałej sytuacji Uczestnikowi
przysługuje, według jego wyboru, prawo:
a.
uczestnictwa w imprezie zast pczej o tym samym lub wy szym standardzie, chyba e zgodzi si na imprez o ni szym standardzie za zwrotem ró nicy w cenie,
b.
natychmiastowy zwrot wszystkich wniesionych wiadcze bez obowi zku zapłaty kary umownej,
c.
niezale nie od powy szego Uczestnik mo e dochodzi odszkodowania za niewykonanie umowy.
2.
O bie cych zmianach zasad wyjazdu i pobytu w poszczególnych krajach Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje w aktualno ciach (komunikaty) na stronie internetowej:
www.msz.gov.pl
W przypadku braku wymaganego minimum uczestników (realizacja przy min. 30 osobach), Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy, najpó niej na 7 dni przed dat jej rozpocz cia. Ust. 1
lit. a) i b) powy ej stosuje si odpowiednio.
§ 10 Rezygnacja z imprezy
1.
Uczestnik mo e zrezygnowa z udziału w imprezie, składaj c Organizatorowi pisemne o wiadczenie.
2.
W przypadku rezygnacji z imprezy przez Uczestnika, z przyczyn niele cych po stronie Organizatora, Uczestnik zobowi zany jest do uiszczenia na rzecz Organizatora kosztów zwi zanych
z dokonan rezerwacj . O ile warunki promocji nie stanowi inaczej, je li:
a.
rezygnacja nast puje w terminie do 50 dni przed dat rozpocz cia imprezy wysoko kosztów ponoszonych przez Organizatora wynosi z reguły 10% ceny imprezy turystycznej (koszty
zwi zane z miejscem zakwaterowania, przejazdu, ewentualnie biletami wst pu, karnetami, koszty biurowe i administracyjne zwi zane z konieczno ci dokonania zmian),
b.
rezygnacja nast puje w terminie do 31 dni przed dat rozpocz cia imprezy wysoko kosztów ponoszonych przez Organizatora wynosi z reguły 30% ceny imprezy turystycznej (koszty
zwi zane z miejscem zakwaterowania, przejazdu, ewentualnie biletami wst pu, karnetami, koszty biurowe i administracyjne zwi zane z konieczno ci dokonania zmian),
c.
rezygnacja nast puje nie dalej ni 30 dni przed dat rozpocz cia imprezy wysoko kosztów ponoszonych przez Organizatora wynosi z reguły 60% ceny imprezy turystycznej (koszty
zwi zane z miejscem zakwaterowania, przejazdu, ewentualnie biletami wst pu, karnetami, koszty biurowe i administracyjne zwi zane z konieczno ci dokonania zmian),
rezygnacja nast puje w przeddzie lub w dniu rozpocz cia imprezy turystycznej wysoko kosztów ponoszonych przez Organizatora wynosi z reguły 90% ceny imprezy turystycznej (koszty
d.
zwi zane z miejscem zakwaterowania, przejazdu, ewentualnie biletami wst pu, karnetami, koszty biurowe i administracyjne zwi zane z konieczno ci dokonania zmian).
Przy obliczaniu nale nych do zapłaty kwot Organizator uwzgl dnia zaoszcz dzone koszty i ewentualn mo liwo innego wykorzystania wiadcze . Do decyzji Klientów pozostawia si zbieranie
dowodów na to, czy ze wzgl du na rezygnacj z uczestnictwa w imprezie turystycznej wzgl dnie nierozpocz cia jej nie powstały adne koszty mniejsze, od tych które zostały wskazane w ryczałcie
okre lonym w lit. a – d powy ej, wzgl dnie Klient jest uprawniony do zwrócenia si do Organizatora o przedstawienie indywidualnych wylicze poniesionych na jego rezerwacj kosztów.
Zwrot wpłaconych kwot, w wysoko ci wynikaj cej z postanowie niniejszej Umowy, nast pi na rachunek bankowy Klienta podany w o wiadczeniu o rezygnacji, o którym mowa w pkt 1 powy ej,
niezwłocznie, nie pó niej jednak ni w terminie 14 dni od daty zło enia rezygnacji.
§ 11 Zmiana rezerwacji i przeniesienie uprawnie
1.
Klient mo e dokona zmiany umowy/rezerwacji, za które przyjmuje si zmian : kierunku, terminu wyjazdu, hotelu, miasta wyjazdowego. Koszty poniesione przez Organizatora w wyniku
zmiany Uczestnika imprezy turystycznej, o ile warunki promocji nie stanowi inaczej, wynosz :
a.
przy warto ci rezerwacji powy ej 350 zł/os:
a.i.
ka dorazowa zmiana rezerwacji w terminie do 50 dni przed wyjazdem – opłata 75 zł/rezerwacja
a.ii.
ka dorazowa zmiana rezerwacji w terminie do 30 dni przed wyjazdem – opłata 300 zł/rezerwacja,
a.iii.
ka dorazowa zmiana rezerwacji w terminie krótszym ni 30 dni przed wyjazdem – opłata 500 zł/rezerwacja,
a.iv.
ka dorazowa zmiana danych osobowych – opłata 100 zł/os (nie dotyczy korekty „literówek” lub zmiany danych wynikaj cej ze zmiany dokumentów to samo ci).
b.
przy warto ci rezerwacji poni ej 350 zł/os:
b.i.
ka dorazowa zmiana rezerwacji w terminie do 50 dni przed wyjazdem – opłata 20 zł/rezerwacja
b.ii.
ka dorazowa zmiana rezerwacji w terminie do 30 dni przed wyjazdem – opłata 50 zł/rezerwacja,
b.iii.
ka dorazowa zmiana rezerwacji w terminie krótszym ni 30 dni przed wyjazdem – opłata 70 zł/rezerwacja,
b.iv.
ka dorazowa zmiana danych osobowych – opłata 100 zł/os (nie dotyczy korekty „literówek” lub zmiany danych wynikaj cej ze zmiany dokumentów to samo ci).
2.
Opłat za zmian rezerwacji nie s obj te: dopłata do wy ywienia, dopłata do pokoju jednoosobowego, dopłata do ubezpieczenia od chorób przewlekłych i nowotworowych oraz inne
dopłaty dokonywane do 7 dni przed wyjazdem.
3.
Klient mo e bez zgody Organizatora przenie na osob spełniaj c warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługuj ce mu z tytułu Umowy uprawnienia, je eli jednocze nie
osoba ta przejmuje wszystkie wynikaj ce z tej Umowy obowi zki, pod warunkiem zawiadomienia o tym Organizatora w terminie do 7 dnia przed dniem rozpocz cia imprezy turystycznej.
4.
Za nieuiszczon cz
ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika lub/i imprezy turystycznej Klient i osoba przejmuj ca jego
uprawnienia odpowiadaj solidarnie.
Przy obliczaniu nale nych do zapłaty kwot Organizator uwzgl dnia zaoszcz dzone koszty i ewentualn mo liwo innego wykorzystania wiadcze . Do decyzji Klientów pozostawia si
zbieranie dowodów na to, czy ze wzgl du na rezygnacj z uczestnictwa w imprezie turystycznej wzgl dnie nierozpocz cia jej nie powstały adne koszty mniejsze, od tych które zostały
wskazane w ryczałcie okre lonym w lit. a – b powy ej, wzgl dnie Klient jest uprawniony do zwrócenia si do Organizatora o przedstawienie indywidualnych wylicze poniesionych na jego
rezerwacj kosztów.
§ 12 Reklamacje
1.
Organizator jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodny z programem oraz za umówion jako
wiadcze .
2.
Je eli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, jest zobowi zany do niezwłocznego zawiadomienia o tym wykonawcy usługi oraz Organizatora, w
sposób odpowiedni dla rodzaju usługi, w celu realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami, a tak e umo liwienia naprawienia ewentualnej szkody.
3.
Niezale nie od zawiadomienia, o którym mowa w pkt 2 powy ej, Klient jest uprawniony do zło enia Organizatorowi reklamacji zawieraj cej wskazanie uchybienia w sposobie wykonania
umowy oraz okre lenie swojego dania w terminie do 30 dni od dnia zako czenia imprezy turystycznej. Reklamacja mo e by zło ona osobi cie w biurze Organizatora, wysłana listem na adres
siedziby Organizatora wskazany w Umowie lub mailem na adres: reklamacje@oskar.com.pl.
4.
Organizator zobowi zuje si do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia Uczestnikowi odpowiedzi w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji, a w przypadku zło enia reklamacji w
czasie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zako czenia imprezy turystycznej. Nieustosunkowanie si do reklamacji w ww. terminach uwa a si za uznanie reklamacji za uzasadnion .
§ 13 Ograniczenie odpowiedzialno ci Organizatora
1.
Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienale yte wykonanie umowy, je eli spowodowane jest ono wył cznie:
a.
działaniem lub zaniechaniem Klienta,
b.
działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestnicz cych w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, je eli tych działa lub zaniecha nie mo na było przewidzie ani unikn
c.
sił wy sz .
2.
Wył czenie odpowiedzialno ci, o którym mowa w pkt 1 powy ej nie zwalnia Organizatora od obowi zku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu
Klientowi.
3.
Odpowiedzialno Organizatora za niewykonanie lub nienale yte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej ograniczona jest do dwukrotno ci ceny imprezy turystycznej wzgl dem
ka dego Klienta. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

,

§ 14 Ubezpieczenie
1.
Organizator na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o nr 201383 z dnia 20.03.2013 r. zawiera na rzecz klientów uczestnicz cych w
organizowanych imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie
uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.
2.
Organizator poleca wszystkim Uczestnikom wykupienie dodatkowego ubezpieczenia o szerszym zakresie ni ww. lub dokupienie, np. ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (mo liwe w
momencie podpisania umowy) lub ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych; rezygnacje rozpatrywane zgodnie z procedurami ubezpieczyciela Signal Iduna.
3.
Organizator zaleca wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (Karta EKUZ). Karta EKUZ wyrabiana jest bezpłatnie przez NFZ. Wniosek o kart EKUZ mo na wypełni
elektronicznie – formularz zgłoszenia znajduje si na stronie www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-ekuz-wypoczynek
4.
Klientowi przysługuje mo liwo wykupienia tzw. ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w terminie do 5 dni od dnia zawarcia Umowy, je eli Umow zawarto w okresie powy ej 30 dni od dnia

rozpocz cia imprezy turystycznej. W przypadku zawarcia Umowy w okresie poni ej 30 dni od dnia rozpocz cia imprezy turystycznej, mo liwo wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji mo liwa
jest jedynie przy zawarciu Umowy.
5.
Klientowi przysługuje mo liwo wykupienia tzw. Ubezpieczenia od chorób przewlekłych i nowotworowych w okresie od dnia zawarcia umowy do 1 dni od dnia rozpocz cia imprezy
turystycznej.
§ 15 Gwarancja ubezpieczeniowa oraz informacja o sposobie ubiegania si o wypłat rodków z gwarancji ubezpieczeniowej
1.
Organizator o wiadcza, e w wykonaniu obowi zku okre lonego w art. 5 1 pkt 2 ustawy o usługach turystycznych, zawarł z Singal Iduna Polska S.A. umow gwarancji ubezpieczeniowej
zapewniaj c klientom na wypadek niewypłacalno ci Organizatora: pokrycie kosztów powrotu z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, obejmuj cych
w szczególno ci koszty transportu, zakwaterowania, transferów, w tym tak e koszty poniesione przez Klientów w przypadku, gdy Organizator wbrew obowi zkowi nie zapewnia tego powrotu, a tak e
zapewniaj c Klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprez turystyczn , w wypadku gdy z przyczyn dotycz cych Organizatora oraz osób, które działaj w jego imieniu, impreza
turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana, a tak e zapewniaj c Klientom zwrot cz ci wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprez turystyczn odpowiadaj c cz ci imprezy turystycznej,
która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotycz cych Organizatora oraz osób, które działaj w jego imieniu.
2.
Beneficjentem posiadanego zabezpieczenia finansowego jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, który jest uprawniony do wyst powania na rzecz Klientów w sprawach wypłaty
rodków z tytułu zabezpieczenia finansowego, na zasadach okre lonych w tre ci umowy, o której mowa w ust. 1 powy ej.
3.
W przypadku niewypłacalno ci Organizatora Beneficjent upowa niony jest do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu Klientów do kraju, prowadzi działania
zwi zane z organizacj powrotu Klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, je eli Organizator, wbrew obowi zkowi, nie zapewnia tego
powrotu.
4.
Gwarant po otrzymaniu dyspozycji Beneficjenta bezwarunkowo, niezwłocznie, nie pó niej ni w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dyspozycji, przekazuje wnioskowan zaliczk
na pokrycie kosztów powrotu Klientów z imprezy turystycznej. Beneficjent przedstawia Gwarantowi pisemne rozliczenie otrzymanej zaliczki w terminie 60 dni od dnia otrzymania wypłaty pod rygorem
obowi zku zwrotu zaliczki.
5.
W przypadku niewypłacalno ci Organizatora Klient, który nie otrzymał zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprez turystyczn , w wypadku gdy:
a.
impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana,
b.
zwrotu cz ci wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprez turystyczn odpowiadaj c cz ci imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotycz cych
Organizatora oraz osób, które działaj w jego imieniu, zgłasza Gwarantowi lub Beneficjentowi brak zwrotu powy szych wpłat.
6.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 powy ej zawiera imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji wszystkich klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w
cz ci zobowi za wynikaj cych z Umowy. Do zgłoszenia doł cza si :
a.
kopi zawartej pomi dzy Klientem a Organizatorem umowy o udział w imprezie turystycznej,
b.
kopi dowodu wpłaty na rzecz Organizatora nale no ci za usługi turystyczne,
c.
o wiadczenie Klienta stwierdzaj ce niewykonanie przez Organizatora zobowi za umownych o okre lonej warto ci,
d.
o wiadczenie Klienta zawieraj ce wskazanie rachunku bankowego, na który ma nast pi wypłata rodków z zabezpieczenia finansowego albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego
zabezpieczenia.
Gwarant w terminie nie dłu szym ni 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Klienta, dokonuje jego weryfikacji pod wzgl dem zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w ust. 6 powy ej oraz ze
7.
stanem faktycznym i przekazuje Beneficjentowi informacj o szczegółowych wyliczeniach kwoty nale nej Klientowi albo informacj o nieuwzgl dnieniu danego zgłoszenia w cało ci lub w cz ci wraz ze
wskazaniem przyczyny. W przypadku konieczno ci przeprowadzenia dodatkowego postepowania wyja niaj cego termin przekazania informacji Beneficjentowi ulega przedłu eniu, nie dłu ej jednak ni
do 90 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Klienta.
8.
Po otrzymaniu dokonanego przez Gwaranta szczegółowego wyliczenia kwot nale nych poszkodowanym Klientom Beneficjent wydaje dyspozycj wypłaty rodków, a Gwarant dokonuje
wypłat nale nych kwot bezpo rednio poszkodowanym Klientom, w terminie nie dłu szym ni 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji.
9.
W przypadku gdy zabezpieczenie finansowe oka e si niewystarczaj ce na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej, Gwarant niezwłocznie informuje o tym fakcie
Beneficjenta oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
10.
Beneficjent wyst puje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o wypłat rodków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w przypadku gdy zabezpieczenie finansowe oka e
si niewystarczaj ce na pokrycie kosztów powrotu Klientów z imprezy turystycznej.
11.
W przypadku, gdy zabezpieczenie finansowe oka e si niewystarczaj ce na dokonanie klientom zwrotu wpłat, o których mowa w ust. 1 powy ej, Gwarant niezwłocznie po dokonaniu
weryfikacji zgłosze Klientów, przekazuje Beneficjentowi zgłoszenia zebrane od Klientów, którzy nie otrzymali cało ci zwrotu wpłat, wraz z informacj dotycz c wysoko ci wypłaconych tym klientom
kwot z zabezpieczenia finansowego oraz z wyliczeniem kwot, których zabrakło na zwrot wpłat w stosunku do ka dego Klienta. Gwarant przekazuje informacje o tych zgłoszeniach do Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego.
12.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji Beneficjenta, wypłaca nale ne Klientom rodki zgodnie z otrzyman dyspozycj , o czym informuje
Beneficjenta oraz Gwaranta.
13.
Certyfikat gwarancji dost pny jest na stronie www.oskar.com.pl/dokumenty
§ 16 Dodatkowe informacje dla Uczestników - ABC Turysty
1.
W wi kszo ci krajów południowych Europy (Bałkany) woda jest najcz ciej podgrzewana za pomoc baterii słonecznych, dlatego te przed i po sezonie, a tak e w dni pochmurne mo e si
zdarzy , i b dzie ona niewystarczaj co ciepła. W niektórych krajach w czasie sezonu letniego mog nast pi przej ciowe problemy z dostarczaniem wody lub pr du.
2.
Podczas przejazdu mo liwe s przesiadki i oczekiwanie na współpasa erów.
3.
W przypadku wyjazdów autokarowych na trasie wyjazdowej i powrotnej organizowane s postoje, aby Uczestnicy mogli skorzysta z toalety dost pnej w miejscu postoju; toaleta w
autokarze u ywana jest w wyj tkowych przypadkach ze wzgl du na wewn trzny obieg zamkni ty systemu WC i jego ograniczon pojemno .
4.
Miejsca w autokarze docelowym przydzielane s przez Organizatora. Uczestnik na miejscu zbiórki poinformowany jest przez pilota / opiekuna grupy o miejscu w autokarze.
5.
Wykupienie imprezy turystycznej okre lonej w nazwie imprezy liczb dni nie jest równoznaczne z dan liczb dni pobytu w hotelu/apartamencie. Czas trwania imprezy uzale niony jest od
miasta wyjazdu/przyjazdu, a okres pobytu w miejscu zakwaterowania od czasu niezb dnego do pokonania trasy z Polski do kraju docelowego.
6.
Kalkulacja cen imprezy uwzgl dnia niedogodno ci z tytułu mo liwo ci nocnych przejazdów, wczesnego b d pó nego zakwaterowania lub wykwaterowania.
7.
Rezydent jest przedstawicielem Organizatora na miejscu, dost pny w wyznaczonych godzinach dy urów oraz sytuacjach awaryjnych. Rezydent nie pełni funkcji animatora grupy.
8.
Organizator informuje, e Agent nie jest uprawniony do zmiany ani negocjacji zapisów uregulowanych niniejszymi warunkami Umowy oraz ka dorazowej oferty turystycznej.
9.
Organizator informuje, e destynacje, do których organizowane s imprezy nie s obj te obowi zkowymi szczepieniami ochronnymi. Dodatkowych informacji Uczestnik mo e zasi gn na
stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl. W przypadku, gdy po podpisaniu niniejszej Umowy powstało szczególne zagro enia ycia i zdrowia na odwiedzanych
obszarach, Organizator poinformuje o tym Klienta na pi mie.
10.
Kategoryzacja hoteli nie jest uniwersalna; na całym wiecie pomi dzy poszczególnymi krajami wyst puj ró nice w liczbie gwiazdek przyznawanych hotelowi za okre lony standard, tak
wi c ta sama liczba gwiazdek mo e nie odpowiada takiemu samemu standardowi w dwóch ró nych krajach. Kategoria hotelu okre lona w katalogach Organizatora lub na stronie internetowej
Organizatora ustalana jest według przepisów kraju pobytu.
11.
Osoby wybieraj ce si pojedynczo, które w momencie rezerwacji nie dokonały dopłaty do pokoju jednoosobowego, mog zosta zakwaterowane z jedn lub kilkoma osobami tej samej płci,
tzw. opcja dokwaterowania. Jednak e w przypadku braku innej rezerwacji w opcji dokwaterowania w terminie 7 dni przed rozpocz ciem imprezy wymagana jest dopłata do pokoju jednoosobowego wg
cennika. Brak osoby na dokwaterowanie nie jest podstaw do anulacji rezerwacji.
12.
Zwierz ta akceptowane s jedynie w niektórych obiektach, tylko w przypadku wyboru oferty z dojazdem własnym. Opłata za zwierz ta wynosi 50 zł/ cały pobyt w przypadku kota lub małego
psa (waga do 5 kg), 100 zł/pobyt w przypadku wi kszego zwierz cia (powy ej 5 kg). W celu ustalenia, w którym obiekcie akceptowane s zwierz ta nale y skonsultowa si z Organizatorem.
13.
Fotelik dla dziecka. Dziecko do 3 roku ycia podró uje autokarem bez fotelika, bez konieczno ci korzystania z pasów bezpiecze stwa. Dzieci powy ej 3 roku ycia przewo one s na
odr bnych siedzeniach w autobusie, wyposa one w pasy bezpiecze stwa, w trakcie przejazdu musz mie zapi te pasy bezpiecze stwa. Foteliki w takich autobusach nie s obowi zkowe. Foteliki nie
s na wyposa eniu autokarów. Klient mo e wzi własny fotelik do autokaru. W przypadku gdy poł czenie antenowe jest realizowane pojazdem, w którym dziecko musi jecha w foteliku, Uczestnik
zobowi zany jest do poinformowania o tym Organizatora niezwłocznie, chyba e sam we mie fotelik. Brak stosownej informacji od Uczestnika mo e spowodowa odmow przewozu.
14.
Telefon alarmowy. Telefon alarmowy czynny jest 24 h na dob , 7 dni w tygodniu przez cały rok. W sytuacjach awaryjnych oraz poza godzinami pracy biura Organizatora, Klient mo e
skontaktowa si z Organizatorem pod numerem telefonu: +48 604 998 618.
15.
Z dniem 26.11.2016 powstał Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) (nowelizacja Ustawy o usługach turystycznych art. 10f ust. 3), w zwi zku z tym z dniem 26.11.2016 do cen imprez
organizowanych przez Organizatora zostanie doliczona składka, któr Organizator ma obowi zek w cało ci odprowadzi na rzecz TFG. Składka nie stanowi przychodu Organizatora.
Obowi zek pobierania składek na TFG dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działaj cych na polskim rynku. Ze składek pokrywane b d ewentualne koszty powrotu turystów do Polski
oraz zwrot wpłaconych przez Klientów pieni dzy za przerwane lub niezrealizowane imprezy w przypadku gdy jakiekolwiek polskie biuro podró y ogłosi niewypłacalno .
Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Sportu i Turystyki wysoko składki dla imprez turystycznych organizowanych przez Organizatora wynosi 10 zł/os; wyj tek stanowi imprezy turystyczne
odbywaj ce si w krajach posiadaj cych granic z Rzecz pospolit Polsk .

1.
2.
Poznaniu.

§ 17 Postanowienia ko cowe
W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa stosuje si odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych.
W przypadku zawarcia umowy z przedsi biorc , Strony ustalaj , i wszelkie spory zaistniałe na tle niniejszej Umowy podlegaj rozstrzygni ciu przez wła ciwy rzeczowo s d powszechny w

