
POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                                                  

ORGANIZATOREM IMPREZ TURYSTYCZNYCH zawartych w katalogu
oraz  na  stronie  internetowej-zwanym  dalej  ORGANIZATOREM
TURYSTYKI (w rozumieniu  ustawy o  usługach turystycznych z  dnia
29.08.1997  z  późniejszymi  zmianami)  jest  Biuro  Podróży Galapagos
Magdalena Modzelewska posiadające numer identyfikacji podatkowej
NIP  566-196-03-14  oraz  REGON  142711060,  zlokalizowane  w
Ciechanowie przy  ul. Ściegiennego 10 lokal 18, posiadające Zezwolenie
Organizatora  Turystyki  nr  1203  wydane  przez  Marszałka
Województwa  Mazowieckiego  oraz  stosowną  Gwarancję
Ubezpieczeniową, której beneficjentem jest Marszałek Województwa
Mazowieckiego  z  siedzibą  w Warszawie,  ul.  Jagiellońska  26,  03-719
Warszawa.  OGÓLNE  WARUNKI  UCZESTNICTWA  określają  prawa  i
obowiązki  Uczestnika  imprezy  oraz  Biura  podróży  Galapagos  w
oparciu  o  art.  384  K.C  i  Ustawę  o  Usługach  Turystycznych  z  dn.
29.08.1997r.  Z  późniejszymi  zmianami.  OGÓLNE  WARUNKI
UCZESTNICTWA odnoszą się  do wszystkich imprez  organizowanych
przez  Biuro  podróży  Galapagos  zwane  dalej  BIUREM  i  stanowią
integralny  załącznik  do  umowy-zgłoszenia  (zwanej  dalej
UMOWĄ).Przy zawieraniu umowy-zgłoszenia Uczestnik zobowiązany
jest  do  wnikliwego  przeczytania  regulaminu  –  ogólnych  warunków
uczestnictwa.  Podpisanie  umowy-zgłoszenia  oznacza,  że  osoba
zawierająca umowę (w imieniu własnym i pozostałych uczestników z
umowy-zgłoszenia) zgadza się na warunki i postanowienia niniejszej
umowy. 

ZAWARCIE UMOWY                                                                                                
Zawarcie  umowy  następuje  po  zapoznaniu  się  przez  Uczestnika  z
ofertą  zawartą  w  katalogu  Biura  bądź  stronie  internetowej
www.wyspapodrozy.pl  oraz  OGÓLNYMI  WARUNKAMI
UCZESTNICTWA,  które  są  integralną  częścią  umowy.  Podpisanie
Umowy oznacza zgodę na treść zawartą w OGÓLNYCH WARUNKACH
UCZESTNICTWA.  Podpisując  umowę  Uczestnik  zobowiązuje  się  do
dokonania  w  obowiązującym  terminie  pełnej  wpłaty  za  imprezę
turystyczną za wszystkich uczestników wymienionych na Umowie,
poinformowania tych osób o ofercie stanowiącej przedmiot Umowy,
niniejszych  warunkach  uczestnictwa  i  szczegółach  rezerwowanej
imprezy oraz zgłoszenia ewentualnych zmian w Umowie dotyczących
danych  adresowych,  paszportowych,  najpóźniej  na  4  dni  przed
rozpoczęciem  imprezy  turystycznej.  Podpisując  umowę  zgłoszenie
uczestnictwa Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie
i  udostępnianie  swoich  (oraz  pozostałych  Uczestników)  danych
osobowych, niezbędnych dla realizacji imprezy.

CENA IMPREZY i WARUNKI PŁATNOŚCI                                                          
Ceny świadczeń  dla  Uczestników  są  cenami  umownymi  i  zawierają
podatek od towarów i usług. Określona w umowie cena za świadczenie
usługi turystycznej winna być wpłacona przez Uczestnika w terminie
30  dni  przed dniem  rozpoczęcia  imprezy chyba  że zawarta  umowa
stanowi  inaczej.  Uczestnik  otrzyma  nr  konta  bankowego  na  które
należy  wpłacić  należną  kwotę.  Biuro  zastrzega  sobie  prawo
rozwiązania  umowy  z  Uczestnikiem,  którego  wpłaty  nie  zostaną
przekazane na rachunek Biura w ustalonych terminach. Obowiązkiem
klienta  jest  przestrzeganie  terminowości  poszczególnych  wpłat  na
konto  Biura  podróży  Galapagos.  Za  skuteczną  zapłatę  uznaje  się
wpływ  środków  na  konto  Biura  podróży Galapagos  lub  przesłanie
bankowego  potwierdzenia  realizacji  przelewu.  Cena  imprezy  jest
podana  w  złotych  polskich  i  obejmuje  świadczenia  wymienione  w
Umowie.  Wydatki  własne,  koszty realizacji  programu  podawane są
zawsze  w  walucie  lokalnej  lub  przeliczane  orientacyjnie  na  walutę
Euro/Dolar. Cena imprezy podana jest w PLN (złotych polskich). Cena
ustalona  w  umowie  może  być  podwyższona,  jeżeli  konieczność
podwyższenia  ceny  wynika  z  następujących  okoliczności:  wzrostu
kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat
należnych  za  takie  usługi,  jak  opłaty  lotniskowe,  załadunkowe  lub
przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrostu kursów
walut.  Wzrost  ceny  będzie  skuteczny  w  stosunku  do  Uczestnika
wyłącznie  po  udokumentowaniu  przez  Biuro  wpływu  na  jej
podwyższenie  jednej  z  wyżej  wymienionych  przyczyn  i  doręczeniu
Uczestnikowi pisemnego zawiadomienia o wzroście ceny co najmniej
21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

REALIZACJA IMPREZY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA I KLIENTA              
Biuro jest zobowiązane przed zawarciem umowy do podania Klientom
ogólnych  informacji  o  przepisach  paszportowych,  wizowych  i
sanitarnych (w tym o terminach oczekiwania na wydanie paszportu
lub  wizy oraz  o  wymaganiach  zdrowotnych  dotyczących  udziału  w
imprezie  turystycznej).  Biuro  jest  zobowiązane  poinformować
Uczestnika  o  szczególnych  zagrożeniach  dla  zdrowia  lub  życia  w
miejscu planowanej imprezy oraz o możliwości ubezpieczenia z tym
związanego.  Z  dniem  16.07.2006  organizator  podróży zobowiązany
jest zgodnie z rozporządzeniem /EG/2111/2005 z dnia 14.12.2005r. do
poinformowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o

tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz. Jeżeli
w dniu zawarcia umowy nie jest jeszcze znany przewoźnik lotniczy,
to  Biuro  zobowiązuje  się  tymczasowo  do  podania  nazwy
przypuszczalnego  przewoźnika.  Jak  tylko  ostatecznie  zostanie
ustalony przewoźnik, organizator niezwłocznie powiadomi o tym
Klienta.  W  wypadku  zmiany  przewoźnika  po  zawarciu  umowy
Klient zostanie również niezwłocznie o tym poinformowany przez
organizatora. Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z
powodu  niewystarczającej  ilości  osób  do  14  dni  przed
rozpoczęciem  imprezy,  a  w każdym  czasie  z  przyczyn  od  biura
niezależnych  i  niezawinionych.  Biuro  ma  wówczas  obowiązek
niezwłocznego  przedstawienia  oferty  alternatywnej  lub  wedle
wyboru  Uczestnika  zwrotu  dokonanych  wpłat.  Wystarczająca
liczba uczestników na 14 dni przed terminem Imprezy to 38 osób
przy  imprezach  autokarowych  i  10  osób  przy  imprezach
samolotowych.  W  przypadku  odwołania  Imprezy  z  powodu
niewystarczającej  ilości  osób  Uczestnikowi  nie  przysługuje
roszczenie  o  odszkodowanie  za  niewykonanie  umowy  o  ile
organizator  poinformował go  o  odwołaniu  Imprezy.  Uczestnik
zobowiązany jest  podporządkować  się  wszelkim  wskazówkom  i
zaleceniom  porządkowym  pilota/rezydenta  lub  pracownika
przedstawiciela Biura podróży Galapagos, dotyczącym organizacji i
realizacji  programu  imprezy  oraz  do  bezwzględnego
przestrzegania  miejsca  i  godziny  zbiórki.  Na  2  dni  przed
rozpoczęciem  imprezy  Uczestnik  jest  zobowiązany  potwierdzić
miejsce i  godzinę zbiórki  oraz  godziny przelotów.  Uczestnik ma
prawo do świadczeń które są zagwarantowane Umową. Opłacone
świadczenia nie mogą być zmieniane w trakcie trwania imprezy.
Uczestnik  zobowiązany  jest  do  posiadania  dokumentów
podróżnych, wiz turystycznych oraz do przestrzegania przepisów
celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej,
krajach  tranzytowych  i  docelowych.  Uczestnicy odpowiadają  za
wszelkie naruszenia przepisów osobiście a ewentualne opóźnienia
w realizacji  programów nie mogą być podstawą roszczeń wobec
Biura  podróży  Galapagos.  Odpowiedzialność  Biura  za
niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy
turystycznej  ograniczona  jest  do  wysokości  dwukrotności  ceny
imprezy  zawartej  w  umowie,  nie  dotyczy  to  jednak  szkód  na
osobie. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
porządkowych  oraz  dotyczących  bezpieczeństwa  (w  tym
pożarowych, sanitarnych, policyjnych itp.). Uczestnik zobowiązany
jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu
(np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony
w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) – pod rygorem
wystąpienia z pozwem przez Biuro podróży Galapagos. Uczestnik
ponosi  odpowiedzialność  odszkodowawczą  za  szkody  na
przedmiotach należących do Biura, innych uczestników, hoteli, linii
lotniczych  itp.  Uczestnik  może  przenieść  swoje  świadczenia  na
rzecz  innej  osoby,  jeżeli  ta  jednocześnie  przejmie  wszystkie
obowiązki wynikające z umowy, w tym pokryje koszty zmiany np:
nazwisk na biletach lotniczych, w rezerwacjach itp. W przypadku
rezygnacji  Uczestnika  z  udziału  w  imprezie  turystycznej  i  nie
wskazania innej osoby na swoje miejsce,  uczestnik zobowiązany
jest do pokrycia wszelkich kosztów powstałych z tego tytułu. W
przypadku  imprez  realizowanych  w  oparciu  o  przeloty rejsowe,
przeniesienie uprawnień i zobowiązań na inną osobę jest możliwe
pod  warunkiem  wyrażenia  zgody  linii  lotniczej  na  zmianę
uczestnika oraz po opłaceniu kosztów wynikających z konieczności
zmiany rezerwacji lub zakupu nowego biletu lotniczego.

REKLAMACJE                                                                                                      
W  przypadku  stwierdzenia  przez  uczestnika  wadliwego
wykonywania  umowy,  jest  on  zobowiązany  do  niezwłocznego
zawiadomienia o tym pilota, rezydenta, lokalnego przedstawiciela
biura lub bezpośrednio organizatora imprezy w celu umożliwienia
usunięcia wady na miejscu. Wszystkie reklamacje należy składać w
ciągu 360 dni od zakończenia imprezy w formie pisemnej osobiście
lub listem poleconym za poświadczeniem odbioru. Reklamacje za
pośrednictwem usług sms, mms, poczty elektronicznej nie będą
rozpatrywane.  Podstawą  reklamacji  uczestnika  nie  mogą  być
zdarzenia  i  okoliczności,  za  które  Biuro  podróży Galapagos  nie
ponosi  odpowiedzialności  tj.  takie,  które  wynikają  z  działań lub
zaniechań  Uczestnika,  osób  trzecich  których  nie  można  było
przewidzieć wcześniej oraz szkód wywołanych przez następstwa
sił  wyższych.  Reklamacje  rozpatrujemy  w  terminie  30  dni  od
dostarczenia przez uczestnika stosownego pisma. 
UBEZPIECZENIE                                                                                                
Biuro oświadcza, że zgodnie z ustawą o usługach turystycznych z
29  sierpnia  1997  r.  zawarło  z  firmą   ubezpieczeniową  stosowne
ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  Organizatora  na
wypadek  konieczności  zapewnienia  powrotu  Klientów  do  kraju
oraz  zwrotu  wpłat  wniesionych  przez  Klientów  na  imprezy

turystyczne.  Kopia  dokumentów  dostępna  jest  na  stronie
internetowej  Biura  podróży  Galapagos  pod  adresem
www.wyspapodrozy.pl  Biuro  podróży  Galapagos  oświadcza,  że
zawiera na rzecz Uczestników umowy ubezpieczenia w imprezach
turystycznych  przy czym  stronami  umowy ubezpieczeniowej  są
Towarzystwo  Ubezpieczeniowe  i   Uczestnik.  Dokładne  kwoty
ubezpieczeń  podawane  są  zawsze  w  ofertach  oraz  umowie-
zgłoszeniu.  Za  dodatkową  opłatą  istnieje  możliwość  zakupienia
szerszego  wariantu  ubezpieczenia  w  tym  np:  ubezpieczenia  od
kosztów rezygnacji  czy też większych kwot odszkodowań. Pełne
informacje i warunki ubezpieczenia można uzyskać bezpośrednio
u organizatora oraz na stronach internetowych biura jak i danego
ubezpieczyciela. Uczestnik ma prawo i  obowiązek zapoznania się
z  warunkami  ubezpieczenia  w  biurze  przed  wyjazdem.  Nie
dopełnienie  obowiązku  zawarcia  dodatkowej  umowy
ubezpieczeniowej  (np.  z  tytułu   wartościowego  bagażu  czy też
przewlekłych chorób) obciąża tylko i wyłącznie uczestnika. 

REZYGNACJA Z IMPREZY LUB ZMIANA TERMINU                                
Rezygnacja  lub  zmiana  terminu  imprezy  turystycznej  przez
Uczestnika  wymaga  pisemnego  oświadczenia,  doręczonego  do
Biura  podróży  Galapagos.  W  każdym  wypadku  Klientowi
przysługuje  zwrot  wpłaconej   kwoty  po  potrąceniu  faktycznie
poniesionych  przez  Biuro  kosztów  jak  np:  opłacone  rezerwacje
transportu,  bezzwrotne  wstępy  do  danych  atrakcji,  bilety
lotniczew  taryfach  bezzwrotnych  itp.  Uczestnicy  mogą
ubezpieczyć się z tytułu rezygnacji z imprezy (podstawowy koszt
ubezpieczenia  3%  wartości  imprezy).  Warunki  ubezpieczenia
dostępne są na stronie internetowej  www.wyspapodrozy.pl  oraz
bezpośrednio  u  ubezpieczyciela.  Koszty  rezygnacji  w  imprezie
turystycznej kalkulowane są indywidualnie dla każdego klienta na
podstawie  rzeczywistych  kosztów  poniesionych  przez  Biuro
podróży Galapagos. 
Ich  wysokość  może  kształtować  się  na  poziomie  (ustalenia  na
podstawie lat ubiegłych): 
-  15% w przypadku imprez  autokarowych  i  40  % w przypadku
imprez lotniczych na 31 i więcej dni przed dniem wyjazdu
- 30 % w przypadku imprez autokarowych i 50 % w  przypadku
imprez lotniczych na 30-21 dni przed dniem wyjazdu
- 50% w przypadku imprez autokarowych i  60 % w przypadku
imprez lotniczych na 20-11 dni przed dniem wyjazdu
- 70% w przypadku imprez autokarowych i  70 % w przypadku
imprez lotniczych na 10-7 dni przed dniem wyjazdu
- 80% w przypadku imprez autokarowych i  90 % w przypadku
imprez lotniczych na 6 i mniej dni przed dniem wyjazdu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                      
W  sprawach  nieuregulowanych  Warunkami  uczestnictwa
zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.
U.  1964 r.  Nr  16  poz.  93  z  późn.  zm.)  oraz  Ustawy o  usługach
turystycznych (tekst jednolity Dz.  U.  nr 223 poz. 2268z 2004 r.).
Ewentualne  spory,  strony  będą  rozstrzygały  polubownie,  a  w
przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo
sąd.  Nieważność  pojedynczych  postanowień  umowy-zgłoszenia
lub niniejszych Warunków nie narusza ważności całej umowy.

Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa  obowiązują od 31.01.2018.

Data, pieczęć oraz podpis osoby zgłaszającej/płatnika

Data, pieczęć oraz podpis agenta


