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Ogólne warunki uczestnictwa w impre-
zach organizowanych przez GRUPA 
SZAFRAÑSKI S.C.

ZAWARCIE UMOWY
1.1 Niniejsze Warunki Uczestnictwa w 
imprezach organizowanych przez firmê 
GRUPA SZAFRAÑSKI S.C. stanowi¹ 
integraln¹ czêœæ umowy o œwiadczenie us³ug 
turystycznych zwanej dalej umow¹ dotycz¹cej 
udzia³u w imprezie turystycznej organizowanej 
przez firmê GRUPA SZAFRAÑSKI S.C. z 
siedzib¹ w Bielsku-Bia³ej przy ul.Gen. Andersa 
4, zwanej dalej imprez¹.

1.2 Zawarcie umowy o udzia³ w imprezie 
turystycznej nastêpuje z chwil¹ podpisania 
formularza Umowy o œwiadczenie us³ug tu-
rystycznych przez Klienta –zwanego te¿ 
Uczestnikiem imprezy oraz przedstawiciela 
firmy  GRUPA  SZAFRAÑSKI S.C. jak równie¿ 
wp³acenia przez Uczestnika imprezy zaliczki 
okreœlonej w pkt. 1.5.

1.3 Stronami umowy s¹ GRUPA SZAFRAÑ-
SKI S.C. oraz Klient . Uczestnikiem imprezy 
turystycznej jest osoba zg³aszaj¹ca udzia³ w 
imprezie i podpisuj¹ca formularz Umowy jako 
Klient oraz inne osoby wpisane w Umowie 
przez osobê zg³aszaj¹c¹ jako Uczestnicy 
imprezy . Zg³oszenie udzia³u w imprezie turys-
tycznej dokonane przez osobê niepe³noletni¹ 
winno byæ potwierdzone przez jej przedsta-
wiciela ustawowego.

1.4 Podpisuj¹c umowê o udzia³ w imprezie 
turystycznej organizowanej przez firmê 
GRUPA SZAFRAÑSKI S.C. Uczestnicy 
imprezy wyra¿aj¹ zgodê w rozumieniu ustawy 
o ochronie danych osobowych z dn. 29 
sierpnia 1997 roku /art. 23 pkt 1 w zwi¹zku z 
art. 7 pkt.5/ na przetwarzanie, uaktualnianie, 
udostêpnianie i przechowywanie swoich 
danych osobowych w celach realizacji 
podró¿y z firm¹ GRUPA SZAFRAÑSKI S.C. 
oraz  w celach marketingowych.

1.5 Uczestnik imprezy zostaje umieszczony 
na liœcie sta³ej uczestników imprezy po 
podpisaniu przez Klienta t.j. osobê zg³a-
szaj¹c¹ udzia³ w imprezie formularza Umowy i 
dokonaniu wp³aty zaliczki w wyznaczonym 
terminie tj. do 72 godzin od potwierdzenia 

 

przez firmê GRUPA  SZAFRAÑSKI S.C. 
p isemnego zg ³oszen ia .  L is ta  s ta ³a  
uczestników imprezy to lista, która obejmuje 
Uczestników mieszcz¹cych siê w limicie 
miejsc przewidzianych przez firmê GRUPA  
SZAFRAÑSKI S.C. do sprzeda¿y na dan¹ 
imprezê. Uczestnik imprezy zamieszczony na 
liœcie sta³ej uzupe³nia wp³atê do pe³nej ceny 
imprezy najpóŸniej do 15 dni przed dat¹ 
rozpoczêcia imprezy. W przypadku ceny 
podanej w Euro nale¿y wp³aciæ jej 
równowartoœæ w PLN wg kursu sprzeda¿y 
NBP z dnia wp³aty ca³oœci kwoty. Zaliczka 
wp³acana przy dokonaniu rezerwacji wynosi 
500 PLN/osobê.
Rezerwacja nie bêdzie wa¿na w przypadku 
wp³aty mniejszej ni¿ 500 PLN/ osobê, jak 
równie¿ w przypadku braku wp³aty pozosta³ej 
kwoty w wyznaczonym terminie, tj. do 15 dni 
przed planowanym terminem wyjazdu/im-
prezy. Niedotrzymanie terminu p³atnoœci jest 
jednoznaczne z rezygnacj¹ uczestnika z 
udzia³u w imprezie.

1.6 Po sprzedaniu wszystkich miejsc w danej 
imprezie GRUPA SZAFRAÑSKI S.C. mo¿e 
przyjmowaæ dalsze zg³oszenia zaintere-
sowanych uczestników na listê rezerwow¹. 
Udzia³ tych osób w imprezie mo¿e nast¹piæ 
tylko w przypadku potwierdzenia rezerwacji 
przez firmê GRUPA  SZAFRAÑSKI S.C. 
Warunkiem przyjêcia na listê rezerwow¹ jest 
wp³ata zaliczki w kwocie okreœlonej w pkt. 1.5. 
Uczestnik wpisany na listê rezerwow¹ winien 
uzupe³niæ wp³atê w ci¹gu 48 godzin od 
otrzymania z firmy GRUPA SZAFRAÑSKI S.C. 
zawiadomienia o przeniesieniu na listê sta³¹.

1.7 Nie dokonanie w ustalonym terminie wp³at 
nale¿noœci za imprezê mo¿e byæ przyczyn¹ 
skreœlenia uczestników z listy sta³ej lub 
rezerwowej na warunkach rezygnacji z 
imprezy przyczyn nie le¿¹cych po stronie firmy 
GRUPA SZAFRAÑSKI S.C.  Przy zawieraniu 
umowy firma GRUPA SZAFRAÑSKI S.C. 
okreœla rodzaj dokumentów niezbêdnych do 
realizacji imprezy oraz termin ich okazania lub 
dostarczenia do firmy GRUPA  SZAFRAÑSKI 
S.C. brak takich dokumentów lub ich 
nieterminowe z³o¿enie jest równoznaczne z 
rezygnacj¹ z uczestnictwa w imprezie z 
przyczyn nie le¿¹cych po stronie firmy GRUPA 
SZAFRAÑSKI S.C. Uczestnik jest zobo-
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wi¹zany poinformowaæ firmê GRUPA  
SZAFRAÑSKI S.C. o zmianie nazwiska lub 
danych teleadresowych. Informacje te winny 
b y æ  p r z e k a z a n e  d o  f i r m y  G R U P A 
SZAFRAÑSKI S.C. najpóŸniej na 7 dni przed 
wyjazdem/rozpoczêciem imprezy. W 
przypadku braku takiej informacji lub 
przekazania jej w terminie uniemo¿liwiaj¹cym 
za³atwienie niezbêdnych formalnoœci GRUPA 
SZAFRAÑSKI S.C.  nie ponosi odpowiedzia-
lnoœci za skutki tego wynik³e, co mo¿e byæ 
równowa¿ne z rezygnacj¹ z uczestnictwa w 
imprezie z przyczyn nie le¿¹cych po stronie 
firmy GRUPA  SZAFRAÑSKI S.C.
 
1.8 GRUPA SZAFRAÑSKI S.C. zastrzega 
sobie prawo odwo³ania imprezy przyczyn od 
siebie niezale¿nych. W takim przypadku ucze-
stnik mo¿e ¿¹daæ wpisania go na listê ucze-
stników innej imprezy lub zwrotu pe³nej wp³aty.

1.9 W przypadku braku zg³oszenia siê wy-
maganego minimum uczestników imprezy, 
okreœlonego w umowie, która jest wymagana  
na dan¹ imprezê, GRUPA  SZAFRAÑSKI S.C. 
zastrzega sobie prawo odwo³ania imprezy naj-
póŸniej do 10 dni przed dat¹ jej rozpoczêcia. 

REZYGNACJE Z IMPREZY
2.1 W przypadku rezygnacji Uczestnika im-
prezy  z uczestnictwa w imprezie z przyczyn 
nie le¿¹cych po stronie firmy GRUPA  
SZAFRAÑSKI S.C., GRUPA SZAFRAÑSKI 
S.C. Jest uprawniona do ¿¹dania zwrotu 
poniesionych faktycznie kosztów zwi¹zanych 
z rezerwacj¹ dokonan¹ przez klienta 
(Uczestnika) i zawart¹ z Klientem umow¹ o 
us³ugi turystyczne.

2.2 W przypadku rezygnacji z listy rezerwowej, 
niezale¿nie od jej terminu, Uczestnikom przys-
³uguje zwrot ca³oœci wp³aconej kwoty.

2.3 Uczestnik imprezy mo¿e przenieœæ na 
osobê spe³niaj¹c¹ warunki udzia³u w imprezie 
wszystkie przys³uguj¹ce mu z tytu³u umowy o 
œwiadczenie us³ug turystycznych uprawnienia, 
je¿eli jednoczeœnie osoba ta przejmuje wszys-
tkie wynikaj¹ce z tej umowy obowi¹zki. Powy-
¿sze przeniesienie uprawnieñ i obowi¹zków 
jest skuteczne wobec firmy GRUPA  
SZAFRAÑSKI S.C. je¿eli Uczestnik imprezy 
nie póŸniej ni¿ na 7 dni przed rozpoczêciem 
imprezy za-wiadomi pisemnie firmê GRUPA  
SZFRAÑSKI S.C. o tym przeniesieniu praw i 

obowi¹zków. Za nieuiszczon¹ czêœæ ceny 
imprezy turystycznej oraz koszty poniesione 
przez Organizatora w wyniku zmiany 
uczestnika imprezy klient i osoba przejmuj¹ca 
jego uprawnienia odpowiadaj¹ solidarnie.

REALIZACJA UMOWY
3.1 Przy wyjeŸdzie transportem organizo-
wanym przez Uczestnika imprezy we w³asnym 
zakresie skierowanie na odbiór œwiadczeñ 
nast¹pi w terminie okreœlonym przy zawarciu 
umowy, nie wczeœniej jednak ni¿ po wniesieniu 
przez Uczestnika imprezy pe³nej wp³aty na 
imprezê.
 
3.2 GRUPA SZAFRAÑSKI S.C. jest odpo-
wiedzialna za przebieg imprezy z programem 
oraz za umówion¹ jakoœæ œwiadczeñ 
Ewentualne reklamacje nale¿y zg³aszaæ 
natychmiast po wyst¹pieniu nieprawid³owoœci    
bezpoœrednio do przedstawiciela firmy 
GRUPA SZAFRANSKI S.C. Reklamacje w 
wyniku których nie ma  mo¿liwoœci natych-
miastowego usuniêcia nieprawid³owoœci 
œwiadczenia powinny byæ potwierdzone na 
piœmie nastêpnego dnia po jej stwierdzeniu. 
PóŸniejsze zg³oszenie reklamacji bêdzie mia³o 
wp³yw na wyniki rozpatrzenia reklamacji 
szczególnie jeœli na skutek niezw³ocznego 
zg³oszenia reklamacji niemo¿liwe by³o 
usuniêcie nieprawid³owoœci œwiadczeñ dla 
Uczestnika imprezy.
GRUPA  SZAFRAÑSKI S.C. jest zobowi¹zana 
do dokonania zwrotu Uczestnikowi wartoœci 
niezrealizowanych œwiadczeñ z przyczyn za 
które odpowiada GRUPA SZAFRAÑSKI S.C. 
lub osoby przy pomocy których wykonuje 
umowê .

3.3 Uczestnik imprezy nie mo¿e domagaæ siê 
od firmy GRUPA SZAFRAÑSKI S.C. odszko-
dowania z tytu³u poniesionych strat 
moralnych. Wszelkie odszkodowania s¹ 
przyznawane wy³¹cznie na podstawie 
uzasadnionej i udokumentowanej szkody, 
powsta³ej w zwi¹zku z niewykonaniem lub 
nienale¿nym wykonaniem umowy przez firmê 
GRUPA  SZAFRAÑSKI S.C.

3.4 GRUPA SZAFRAÑSKI S.C. nie odpo-
wiada za niedogodnoœci zaistnia³e w trakcie 
realizacji imprezy wynik³e z przyczyn od niego 
niezale¿nych takich, jak na przyk³ad warunki 
atmosferyczne.

3.5 Organizator odpowiada za niewykonanie 
lub nienale¿yte wykonanie umowy o œwiad-
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czenie us³ug turystycznych, chyba ¿e niewy-
konanie lub nienale¿yte wykonanie jest spo-
wodowane:
- dzia³aniem lub zaniechaniem Uczestnika im-
prezy,
- dzia³aniem lub zaniechaniem osób trzecich, 
nieuczestnicz¹cych w wykonywaniu  us³ug 
przewidzianych w umowie, je¿eli tych dzia³añ 
lub  zaniechañ nie mo¿na by³o przewidzieæ ani 
unikn¹æ,
- si³¹ wy¿sz¹ .
3.6 GRUPA SZAFRAÑSKI S.C.  za niewy-
konanie lub nienale¿yte wykonanie us³ug w 
czasie imprezy turystycznej odpowiada 
najwy¿ej do dwukrotnoœci ceny tej imprezy 
wzglêdem ka¿dego Uczestnika imprezy ale 
ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie. 

3.7 GRUPA SZAFRAÑSKI S.C. nie bêdzie 
dokonywaæ zwrotu wartoœci œwiadczeñ, które 
nie zosta³y w czêœci lub w ca³oœci wyko-
rzystane z przyczyn le¿¹cych po stronie 
Uczestnika imprezy  takich, jak na przyk³ad 
awaria œrodka transportu przy imprezach z 
dojazdem w³asnym, skrócenia pobytu, inne.

3.8 Uczestnicy imprezy zobowi¹zani s¹ do 
pokrycia koszów ewentualnie wyrz¹dzonych 
przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w 
miejscu ich powstania. Za szkody wyrz¹dzone 
przez osoby niepe³noletnie odpowiadaj¹ ich 
prawni opiekunowie.

3.9 Uczestników imprezy firmy GRUPA SZAF-
RAÑSKI S.C. ubezpiecza  w zakresie kosztów 
leczenia i nastêpstw nieszczêœliwych 
wypadków. 

GRUPA  SZAGRAÑSKI S.C.
TEL: 033 4862 666
 

Oœwiadczam ¿e z powy¿szymi Ogólnymi warunkami uczestnictwa w imprezach 
organizowanych przez firmê GRUPA SZAFRAÑSKI S.C. zapozna³em siê i 
akceptujê ich treœæ .

              
                                                                            Podpis Klienta ……………….
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