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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH SZKOLNYCH  

 
 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Niekonwencjonalnych „ Brafs” posiada Zaświadczenie nr 533/44/2012 o 

wpisie do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych prowadzonych przez Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego. 

2. Brafs* posiada ubezpieczenie na rzecz Uczestników w związku z działalnością wykonywaną przez Organizatorów Turystyki 

i Pośredników Turystycznych wydaną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 

3. Niniejsze warunki uczestnictwa stanowią integralny składnik Umowy. 

II. ZAWARCIE UMOWY 

1. Wypełniona i podpisana przez obie strony Umowa wraz z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa stanowi zawarcie umowy na 

organizację wycieczki pomiędzy Brafs* a Placówką/Radą Rodziców. 

2. Stronami Umowy są Zamawiający i Sprzedający- Brafs* 

3. Osoba podpisująca Umowę czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych Uczestników imprezy turystycznej i przejmuje 

tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy przez tych Uczestników. 

4. Przy zawieraniu Umowy Brafs * określa rodzaj dokumentów i załączników niezbędnych do realizacji wycieczki szkolnej 

oraz termin ich dostarczenia na adres siedziby biura. 

III. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zaliczka w kwocie wskazanej w Umowie w formie przelewu w terminie wskazanym w Umowie. 

2. Dopłata na miejscu w dniu rozpoczęcia wycieczki-w formie gotówki lub drugiej transzy przelewem w terminie określonym 

w Umowie. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić nie mniej niż 90% liczby zaplanowanych uczestników, w przypadku mniejszej ilości 

osób niż określa to Umowa – Zgłoszenie, koszt wycieczki rozkłada się proporcjonalnie na pozostałych uczestników. W 

przypadku większej ilości osób, wysokość kosztów za pobyt naliczona zostanie na podstawie listy przedłożonej przez 

Kupującego. 

4. Niedokonanie wpłat określonych w pkt. 1 i 2 może być przyczyną skreślenia uczestników lub odwołania wycieczki z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

5. Brafs* gwarantuje niezmienność ceny wycieczki, na którą została podpisana Umowa. 

IV. REALIZACJA WYCIECZKI 

1. Brafs*zapewnia świadczenia zgodne z programem wycieczki ujętym w  Umowie. 

2. Jeśli Brafs * w czasie trwania danej wycieczki nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część 

programu tej wycieczki, jest obowiązane bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać odpowiednie 

świadczenia zastępcze, co stanowi rekompensatę za nienależyte wykonanie usługi. 

3. Brafs* nie zwraca wartości świadczeń, których Uczestnik nie wykorzystał w czasie trwania wycieczki z przyczyn leżących po 

Jego stronie. 

4. W wyjątkowych wypadkach Brafs* zastrzega sobie prawo do zmiany programu, kolejności zwiedzania lub miejsca 

zakwaterowania Uczestników innym niż opisanym w programie. Standard zakwaterowania musi być równorzędny lub 

lepszy. W w/w przypadkach Zamawiającemu nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń finansowych. 

5. W przypadku, gdy zmiana programu lub świadczeń wpływa na zubożenie świadczeń umownych lub ich zmniejszenie, 

Organizator powiadamia Klienta o w/w zmianie. Wówczas Klient może odstąpić od Umowy z zachowaniem prawa do 

zwrotu wpłaconych kwot pieniężnych. Jeżeli Klient nie sprzeciwi się na piśmie zaistniałym zmianom programowym 

przyjmuje się, że wyraził na nie zgodę.   

6. Brafs* nie odpowiada za bagaż Uczestnika okradziony, zniszczony lub zaginiony w trakcie trwania wycieczki. 

7.  Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie oraz osoby znajdujące się pod jego opieką opłacając 

odszkodowanie w miejscu ich powstania. 
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8.  Od chwili rozpoczęcia wycieczki, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek instruktora, dotyczących 

programu realizacji wycieczki oraz bezwzględnie przestrzegać obowiązujących regulaminów w szczególności regulaminu 

bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

9. Podczas trwania wycieczki Uczestników reprezentuje kierownik wycieczki. Do zadań kierownika wycieczki należy 

sprawowanie opieki i utrzymywanie dyscypliny w grupie. Kierownik posiada listę uczestników z danymi osobowymi. 

V. ODWOŁANIE- REZYGNACJA Z WYCIECZKI 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki z powodu braku wymaganego minimum uczestników. Może 

nastąpić to jednak nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.  

2.  Z powodów niezależnych od Brafs* (decyzje władz państwowych, działania niezależnych stron trzecich, działania siły wyższej 

itp.) wycieczka może być odwołana w każdym czasie.  

3.  W oparciu o postanowienia w punkcie 1 i 2- klient otrzymuje pełny zwrot wpłaconej kwoty, nie przysługuje mu jednak prawo 

do odszkodowania. 

4.  Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy w każdym czasie w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę wpływu 

oświadczenia do siedziby biura. W przypadku odstąpienia od Umowy przez zgłaszającego ponosi on następujące konsekwencję 

finansowe: 

- w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia wycieczki- 10% ceny wycieczki od osoby 

- w terminie 30-14 dni przed datą rozpoczęcia wycieczki-30% ceny wycieczki od osoby 

- w krótszym terminie niż 7 dni przed datą rozpoczęcia wycieczki 90% ceny wycieczki od osoby 

VI. UBEZPIECZENIE 

1. Uczestnicy wycieczek szkolnych objęci są ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW, które zapewnia 

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.. Suma ubezpieczenia NNW -SU 5000 zł. Warunkiem objęcia 

uczestników wycieczki ubezpieczeniem NNW jest dostarczenie listy w terminie określonym w Umowie- Zgłoszeniu. 

2. W razie konieczności udzielenia pomocy lekarskiej lekarze zwolnienie są z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej w 

celu udostępnienia Towarzystwu Ubezpieczeniowemu AXA dokumentacji medycznej. 

3. Zamawiający oświadcza, że w imieniu własnym oraz uczestników wycieczki szkolnej, na rzecz, których dokonuję płatności 

za imprezę, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o 

ubezpieczenie przez AXA Towarzystwo ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych 

osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję 

dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji. 

VII. REKLAMACJE 

1. Podstawą do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jest: 

- fakt poinformowania instruktora natychmiast po zaistnieniu przedmiotu reklamacji, tak, aby mógł on być jak najszybciej 

usunięty, 

- jeżeli przedmiot reklamacji nie zostanie usunięty wymagane jest pisemne zgłoszenie uwag w czasie trwania wycieczki i 

potwierdzenie ich przez instruktora, 

- wszelkie reklamacje powinny być wniesione w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej. 

2. Brafs* zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia Zamawiającemu odpowiedzi w ciągu 21 dni od daty 

wpłynięcia reklamacji. 

3. Przyczyną reklamacji nie mogą być skutki okoliczności, za które Brafs* nie ponosi odpowiedzialności, jak np. kwestie 

dotyczące transportu, postoje, spóźnienia spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi, awarie, konieczność poddania 

się czynnościom urzędowym itd. Nie mogą być przedmiotem reklamacji znane Zamawiającemu przed rozpoczęciem 

imprezy turystycznej okoliczności powodujące utrudnienie lub niewygody. 

4. Brafs* nie dokonuje zwrotu świadczeń niewykorzystanych z winy Uczestnika. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W realizacji Umowy Brafs* kierować się będzie zawsze dobrem Uczestnika i zasadami współżycia społecznego.  

2. W sprawach nieuregulowanych w "Ogólnych Warunkach i Uczestnictwa" mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

*Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Niekonwencjonalnych „ Brafs” 


