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Dokonana przez Klienta rezerwacja mo¿liwoœci udzia³u w imprezie turystycznej traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy o zorganizowanie przez BT „Piotrek-tour”
imprezy turystycznej (zwanej dalej „umow¹ o œwiadczenie us³ug turystycznych”). Rezerwacja mo¿e nast¹piæ w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznie.

Po dokonaniu rezerwacji Klient zawiera na piœmie umowê o œwiadczenie us³ug turystycznych.
Osoba dokonuj¹ca rezerwacji czyni to tak¿e w imieniu wszystkich zg³oszonych w rezerwacji uczestników imprezy turystycznej i przejmuje tym samym odpowiedzialnoœæ

dotrzymania warunków umowy przez tych¿e uczestników.

Przy zawarciu umowy Klient dokonuje wp³aty zaliczki na poczet imprezy turystycznej. Zaliczka wynosi nie mniej ni¿ 30 % (trzydzieœci) ceny imprezy. Pozosta³¹ do zap³aty
kwotê nale¿y wp³aciæ w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed rozpoczêciem imprezy lub w innym terminie (po wczeœniejszym uzgodnieniu).

Je¿eli cena imprezy turystycznej nie zostanie w pe³ni zap³acona w ustalonym w punkcie 2.1 terminie, umowa mo¿e byæ rozwi¹zana. W takim przypadku BT „Piotrek-tour”
obci¹¿a Klienta kosztami rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, w wysokoœci i na zasadach okreœlonych w punkcie 6.4 i 6.5 Warunków Imprez Turystycznych.

Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeñ o zwrot pieniêdzy wp³aconych przez Klientów do BT „Piotrek-tour”, BT „Piotrek-tour”zawar³o, zgodnie z art.. 10 Ustawy o
us³ugach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Umowê Ubezpieczenia – Gwarancja Dla Naszych Klientów z PZU S.A. z siedzib¹ w Warszawie.

Rodzaj i zakres œwiadczeñ w ramach imprezy turystycznej okreœlany jest w oparciu o treœæ katalogów BT „Piotrek-tour” oraz do³¹czonych do nich cenników lub kalkulacji
dokonanych na indywidualn¹ proœbê Klienta. Dane te s¹ dla BT „Piotrek-tour” zasadniczo wi¹¿¹ce. Przed zawarciem umowy BT „Piotrek-tour” zastrzega sobie prawo do zmiany
w ka¿dym czasie danych zawartych w katalogu, o czym Klient zostanie poinformowany przed dokonaniem rezerwacji.

Wszelkie informacje wykraczaj¹ce i/lub niezgodne z treœci¹ katalogów, potwierdzeñ podró¿y oraz umów o œwiadczenie us³ug turystycznych nie s¹ wi¹¿¹ce dla BT „Piotrek-
tour”. Katalogi, foldery, broszury i inne materia³y informacyjne lub reklamowe nie pochodz¹ce od BT „Piotrek-tour” nie stanowi¹ jakiejkolwiek czêœci umowy o œwiadczenie
us³ug turystycznych. Materia³y te zawieraj¹ jedynie informacje pomocne Klientowi w sformu³owaniu propozycji zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 1.1. tych¿e Warunków,
chyba ¿e co innego wyraŸnie wynika z ich treœci.

Ceny imprez turystycznych oraz œwiadczeñ dodatkowych, zamieszczone w katalogach BT „Piotrek-tour”, w Warunkach Imprez Turystycznych, oraz innych dokumentach
przekazywanych Klientom wyra¿one s¹ w PLN.

BT „Piotrek-tour” stara siê w miarê mo¿liwoœci uwzglêdniaæ szczególne ¿yczenia Klientów nie ujête w katalogu, jak np. po³o¿enie pokoi. Zastrzega siê jednak, i¿ brak
realizacji takiego szczególnego ¿yczenia Klienta nie mo¿e byæ podstaw¹ wysuwania jakichkolwiek roszczeñ wobec BT „Piotrek-tour”.

BT „Piotrek-tour” zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany, oferowanej i poœwiadczonej w dokumentach podró¿y, ceny imprezy turystycznej. W przypadku koniecznoœci
podwy¿szenia ceny, BT „Piotrek-tour” ka¿dorazowo zobowi¹zane bêdzie udokumentowaæ wp³yw na podwy¿szenie ceny, jednej z nastêpuj¹cych okolicznoœci: wzrostu kosztów
transportu, wzrostu op³at urzêdowych, podatków, wzrostu kursów walut itp. Cena za us³ugê turystyczn¹ wynika ka¿dorazowo z cennika do³¹czonego do katalogu BT „Piotrek-
tour”. O zmianie ceny BT „Piotrek-tour” niezw³ocznie poinformuje Klientów. W okresie 20 (dwadzieœcia) dni przed dat¹ wyjazdu cena ustalona w umowie z Klientem nie mo¿e
byæ podwy¿szana.

Przy podwy¿kach cen przekraczaj¹cych 10% ustalonej z Klientem ceny, Klient ma prawo do odst¹pienia od umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej, bez ponoszenia
jakichkolwiek kosztów z tego tytu³u.

Dokonuj¹c istotnych zmian postanowieñ umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej jeszcze przed jej rozpoczêciem BT „Piotrek-tour” zobowi¹zane jest bezzw³ocznie, to
jest nie póŸniej ni¿ w terminie piêciu dni od wprowadzenia takich zmian, informowaæ Klienta o treœci tych zmian. Po otrzymaniu takiej informacji Klient w ci¹gu kolejnych piêciu
dni obowi¹zany jest pod rygorem niewa¿noœci, na piœmie, poinformowaæ BT „Piotrek-tour” czy zgadza siê na proponowan¹ zmianê umowy czy te¿ na skutek dokonanych zmian
odstêpuje od zawartej umowy o œwiadczenie us³ug turystycznych za zwrotem wniesionych przez niego op³at. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, traktowane
jest przez BT „Piotrek-tour” jako akceptacja przez Klienta zmian dokonanych w treœci umowy o œwiadczenie us³ug turystycznych. Skorzystanie przez Klienta z uprawnienia do
odst¹pienia od umowy w skutek nie zaakceptowania przez Niego dokonanych zmian w umowie o zorganizowanie us³ug turystycznych uprawnia, wedle wyboru, do z³o¿enia
oferty uczestnictwa w innej imprezie turystycznej organizowanej przez BT „Piotrek-tour” lub do ¿¹dania zwrotu wniesionych z tytu³u zawarcia umowy o œwiadczenie us³ug
turystycznych op³at.

Przed rozpoczêciem imprezy turystycznej Klienci maj¹ mo¿liwoœæ zrezygnowania z imprezy turystycznej. Oœwiadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej, Klient jest
zobowi¹zany z³o¿yæ w formie pisemnej, w miejscu, w którym zosta³a zawarta umowa. Dat¹ z³o¿enia rezygnacji jest dzieñ jej wp³ywu do biura, w którym zosta³a zawarta umowa.

Je¿eli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub je¿eli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezale¿nych od organizatora, BT „Piotrek-tour”
zastrzega sobie prawo ¿¹dania zap³aty kwot stanowi¹cych równowartoœæ rzeczywistych kosztów, w wysokoœci nie wy¿szej ni¿ ustalona na zasadach okreœlonych w punktach 6.4 i
6.5 Warunków Imprez Turystycznych poniesionych w zwi¹zku z dokonanymi ju¿ przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej. Przy obliczaniu nale¿nych do
zap³aty kwot uwzglêdnia siê koszty jakie zosta³y zaoszczêdzone a tak¿e mo¿liwoœæ innego wykorzystania œwiadczeñ. BT „Piotrek-tour” do decyzji Klienta pozostawia decyzjê o
zbieraniu i gromadzeniu dowodów na to, czy ze wzglêdu na rezygnacjê z uczestnictwa w imprezie turystycznej wzglêdnie jej nie rozpoczêcie powsta³y koszty ni¿sze ni¿ te, które
zosta³y okreœlone przez BT „Piotrek-tour” jako rzeczywiste koszty rezygnacji, w wysokoœci nie wy¿szej ni¿ okreœlonej w punktach 6.4 i 6.5, wzglêdnie Klient mo¿e zwróciæ siê do
organizatora o przedstawienie indywidualnych wyliczeñ poniesionych przez niego kosztów.

Klient ponosi koszty rezygnacji równie¿, gdy nie stawi³ siê punktualnie na miejscu rozpoczêcia imprezy turystycznej, w czasie podanym w dokumentach imprezy turystycznej
lub je¿eli rozpoczêcie przez niego imprezy turystycznej jest niemo¿liwe ze wzglêdu na brak dokumentów, np. paszportu. O ile Klient nie poinformowa³ BT „Piotrek-tour” o swej
rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej przed jej rozpoczêciem zobowi¹zany jest przekazaæ do BT „Piotrek-tour” informacjê o tym, i¿ w imprezie takiej nie
uczestniczy, najpóŸniej do koñca dnia, w którym impreza turystyczna siê rozpoczê³a.

Koszty rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej wynosz¹ standardowo za osobê:
do 31 dni przed rozpoczêciem imprezy 30% ustalonej ceny
od 30. do 23. dnia 35% ustalonej ceny
od 22. do 16. dnia 40% ustalonej ceny
od 15. do 9. dnia 50% ustalonej ceny
od 8. do 3. dnia 65% ustalonej ceny
od 2. do dnia rozpoczêcia podró¿y lub jej nierozpoczêcia 80% ustalonej ceny

Do chwili rozpoczêcia imprezy turystycznej Klient ma prawo przenieœæ na osobê trzeci¹ prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce z umowy. Osoba zastêpuj¹ca powinna spe³niaæ
wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w imprezie turystycznej. Klient zobowi¹zany jest do poinformowania BT „Piotrek-tour” o zmianie uczestnika na piœmie pod
rygorem niewa¿noœci, przed rozpoczêciem imprezy turystycznej. Za pokrycie kosztów imprezy turystycznej i kosztów dodatkowych, powsta³ych poprzez zmianê osoby
zastêpuj¹cej, odpowiadaj¹ solidarnie: Klient i osoba zastêpuj¹ca. Op³aty te stanowi¹ równowartoœæ kosztów poniesionych przez organizatora z tytu³u dokonanych zmian.

Wszyscy Klienci BT „Piotrek-tour” objêci s¹ podstawowym ubezpieczeniem od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków oraz kosztów leczenia- w przypadku wyjazdów
zagranicznych.

Sumy ubezpieczeñ wynosz¹ odpowiednio równowartoœæ: koszty leczenia do 10 000 Euro, nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków: w przypadku œmierci 15 000 PLN, w
przypadku zaœ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu do 15 000 PLN .

Powy¿szy zakres ubezpieczenia stanowi wariant podstawowy, wynikaj¹cy z treœci Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zawartych z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU
S.A.

W ramach ubezpieczenia zawartego poprzez BT „Piotrek-tour” nie wydaje siê odrêbnych polis, numer rezerwacji jest jednoczeœnie numerem polisy.

(dotyczy kolonii, obozu, sp³ywu, zimowiska, wycieczki)
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BT „Piotrek-tour” ma prawo do rozwi¹zania umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej w terminie do 15 dni przed rozpoczêciem imprezy turystycznej, poprzez z³o¿enie
Klientowi stosownego oœwiadczenia na piœmie, je¿eli:
a) wymagana lub okreœlona w katalogu BT „Piotrek-tour” lub w potwierdzeniu imprezy turystycznej ³¹czna liczba uczestników imprezy turystycznej nie zosta³a osi¹gniêta;
b) nast¹pi³o zdarzenie nosz¹ce cechy si³y wy¿szej. W przypadku rozwi¹zania umowy z tych przyczyn BT „Piotrek-tour” zobowi¹zuje siê dokonaæ zwrotu wszelkich
wp³aconych kwot, bez potr¹cania jakichkolwiek op³at manipulacyjnych.
c) wymagana liczba zg³oszeñ nie przekroczy 80% planowanych na dany wyjazd miejsc.

BT „Piotrek-tour” mo¿e rozwi¹zaæ umowê o zorganizowanie imprezy turystycznej poprzez z³o¿enie Klientowi stosownego oœwiadczenia na piœmie, je¿eli przeprowadzenie
imprezy turystycznej zostaje uniemo¿liwione przez Klienta. Pod pojêciem „uniemo¿liwienia przez Klienta przeprowadzenia imprezy turystycznej” rozumiane jest postêpowanie
klienta sprzeczne z porz¹dkiem prawnym Rzeczypospolitej polskiej oraz kraju miejsca pobytu, dobrymi obyczajami oraz zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. BT „Piotrek-tour”
zachowuje wówczas prawo do ¿¹dania ceny za imprezê turystyczn¹.

W przypadku rozwi¹zania umowy z powodów le¿¹cych po stronie BT „Piotrek-tour” Klient mo¿e z³o¿yæ oœwiadczenie, i¿ oczekuje aby BT „Piotrek-tour” zaoferowa³o mu
us³ugê turystyczn¹ o co najmniej równej wartoœci. O ile BT „Piotrek-tour” dysponuje takimi ofertami, obowi¹zane jest takie ¿¹danie spe³niæ, z zastrze¿eniem, i¿ nie bêdzie siê to
wi¹zaæ z koniecznoœci¹ ponoszenia przez Klienta dodatkowych kosztów z tego tytu³u. Klient winien z³o¿yæ propozycjê wykonania przez BT „Piotrek-tour” powy¿szego
uprawnienia niezw³ocznie po otrzymaniu oœwiadczenia o rozwi¹zaniu umowy. O ile Klient nie skorzysta ze swojego prawa do wziêcia udzia³u w innej imprezie turystycznej,
otrzyma niezw³ocznie zwrot kwoty zap³aconej za uczestnictwo w imprezie turystycznej, która nie dosz³a do skutku z powodów le¿¹cych po stronie BT „Piotrek-tour”.

Je¿eli przeprowadzenie imprezy turystycznej zostanie szczególnie utrudnione lub zagro¿one ze wzglêdu na zdarzenie nosz¹ce cechy si³y wy¿szej, (np.. wojna, og³oszenie
klêski ¿ywio³owej itp.) zarówno Klient jak i BT „Piotrek-tour” maj¹ prawo do rozwi¹zania umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej.

W przypadku, gdy zdarzenie w postaci si³y wy¿szej nast¹pi³o przed rozpoczêciem imprezy turystycznej, wówczas BT „Piotrek-tour” zobowi¹zane jest niezw³ocznie zwróciæ
Klientom w ca³oœci zap³acon¹ przez nich kwotê, stanowi¹c¹ zap³atê za uczestnictwo w imprezie turystycznej.

Je¿eli rozwi¹zanie umowy z powodu si³y wy¿szej, nast¹pi po rozpoczêciu imprezy turystycznej, BT „Piotrek-tour” obowi¹zane jest podj¹æ wszelkie niezbêdne kroki
zmierzaj¹ce do zapewnienia powrotu uczestnikom imprezy turystycznej, o ile w umowie BT „Piotrek-tour” zobowi¹zane by³o do zapewnienia transportu powrotnego.

BT „Piotrek-tour” zobowi¹zuje siê zrealizowaæ umowê o œwiadczenie us³ug turystycznych z zachowaniem nale¿ytej starannoœci, przy jednoczesnym uwzglêdnieniu
zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie dzia³alnoœci gospodarczej.

BT „Piotrek-tour” odpowiada za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie umowy o œwiadczenie us³ug turystycznych, chyba ¿e niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie jest
spowodowane wy³¹cznie dzia³aniem lub zaniechaniem Klienta, dzia³aniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestnicz¹cych w wykonywaniu us³ug przewidzianych w
umowie, je¿eli tych dzia³añ lub zaniechañ nie mo¿na by³o przewidzieæ ani unikn¹æ, albo zdarzeniami nosz¹cymi cechy si³y wy¿szej. Wy³¹czenie odpowiedzialnoœci za
niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie umowy, nie zwalnia BT „Piotrek-tour” od obowi¹zku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu
Klientowi.

BT „Piotrek-tour” nie przejmuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci za treœci prospektów hotelowych oraz informacji miejscowych przygotowanych przez osoby
trzecie chyba ¿e zosta³y one w³¹czone do umowy.

BT „Piotrek-tour” zgodnie z brzmieniem obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów prawa ogranicza sw¹ odpowiedzialnoœæ za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie
us³ug w czasie imprezy turystycznej do dwukrotnej ceny imprezy turystycznej wzglêdem ka¿dego Klienta. Ograniczenie powy¿sze nie dotyczy szkód na osobie.

Je¿eli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, zobowi¹zany jest niezw³ocznie zawiadomiæ o tym BT „Piotrek-tour” oraz wykonawcê
us³ugi. O ile zawiadomienie przedstawiciela BT „Piotrek-tour” o okolicznoœciach utrudniaj¹cych lub uniemo¿liwiaj¹cych wykonanie umowy, jest niemo¿liwe, powinno ono
zostaæ niezw³ocznie zg³oszone do kooperanta BT „Piotrek-tour” (przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê przewozem, hotelem, do pilota lub przewodnika), na podany adres kontaktowy.

Jeœli uczestnik imprezy, wy³¹cznie z w³asnej winy, zaniecha powiadomienia o okolicznoœciach utrudniaj¹cych lub uniemo¿liwiaj¹cych wykonanie umowy, traci on prawa do
wystêpowania z roszczeniem z tytu³u niewykonania lub nienale¿ytego wykonania umowy przez BT „Piotrek-tour”.

Oczekiwaniem BT „Piotrek-tour” jest to, i¿ Klienci bêd¹ wspó³dzia³aæ z organizatorem turystyki tak aby impreza turystyczna mia³a przebieg zgodny z zawart¹ umow¹. W
zwi¹zku z tym wspó³dzia³anie winno wyra¿aæ siê poprzez: posiadanie wa¿nego przez ca³y czas trwania imprezy turystycznej oraz okres 6 miesiêcy po jej zakoñczeniu paszportu,
przy uwzglêdnieniu tego, i¿ w szczególnych wypadkach okres ten musi byæ nie krótszy ni¿ 12 miesiêcy, posiadanie wydanych przez BT „Piotrek-tour” dokumentów podró¿y.

Klient odpowiada za spe³nienie innych wymogów w szczególnoœci zdrowotnych umo¿liwiaj¹cych mu udzia³ w imprezie turystycznej bez uszczerbku dla swojego zdrowia
oraz zdrowia innych jej uczestników.

Wszelkie roszczenia z tytu³u niezgodnego z umow¹ przeprowadzenia imprezy turystycznej nale¿y zg³osiæ na piœmie, w przeci¹gu jednego miesi¹ca od chwili umownie
przewidzianego zakoñczenia imprezy turystycznej, organizatorowi imprezy turystycznej, za poœrednictwem biura podró¿y, w którym zawarta zosta³a umowa o zorganizowanie
imprezy turystycznej. Po up³ywie tego okresu Klient mo¿e tylko wtedy zg³osiæ roszczenia, je¿eli bez w³asnej winy nie móg³ dotrzymaæ tego terminu. Reklamacje Klientów
rozpatrywane bêd¹ przez BT „Piotrek-tour” w terminach przewidzianych przez obowi¹zuj¹ce w tym zakresie przepisy prawa.

Przys³uguj¹ce na podstawie tej umowy roszczenia ulegaj¹ przedawnieniu na zasadach ogólnych okreœlonych przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego. Bieg terminu
przedawnienia ulega zawieszeniu od chwili skutecznego zg³oszenia roszczenia do dnia, w którym BT „Piotrek-tour” pisemnie odrzuci zg³oszone przez Klientów roszczenia.

Niewa¿noœæ pojedynczych postanowieñ umowy nie narusza wa¿noœci ca³ej umowy. Dotyczy to równie¿ niniejszych warunków. Ewentualne spory powsta³e w zwi¹zku z
wykonaniem umowy, strony bêd¹ rozstrzygaæ polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez w³aœciwy miejscowo i rzeczowo s¹d powszechny.

Zapozna³em siê z warunkami uczestnictwa w imprezie turystycznej

.................................................................       .................................................................
miejscowoœæ i data                                         podpis Zamawiaj¹cego


