OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 360° SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
możliwość odmowy dokonania cesji na mniej niż 7 dni do daty rozpoczęcia Imprezy. Za wszelkie koszty związane ze
I. DEFINICJE
zmianą uczestnictwa
Ilekroć w treści „Warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez 360° Sp. z o.o.” mowa jest oraz uregulowaniem należności za udział w imprezie odpowiadają solidarnie Uczestnik oraz wstępujący w jego prawa
o: Umowie - należy przez to rozumieć Umowę-Zgłoszenie; Warunkach uczestnictwa - należy przez to rozumieć odbiorca świadczeń (cesjonariusz).
„Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez 360° Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie”. 2. Uczestnik może zmienić swoją rezerwację na inną Imprezę, organizowaną przez Organizatora. Zmiana taka możliwa
Warunki uczestnictwa stanowią integralną część Umowy; Imprezie turystycznej - należy przez to rozumieć imprezę jest tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora. Zmiana nie jest możliwa w żadnym wypadku później , niż na 60 dni przed
turystyczną organizowaną przez 360° Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Atrakcjach dodatkowych - należy przez to datą wyjazdu. W przypadku zmiany Imprezy na inną, wszelkie wpłaty Uczestnika zostaną przeksięgowane na konto
rozumieć dodatkowe imprezy, atrakcje i propozycje rozrywki zorganizowane przez Organizatora dla Uczestników, o nowej Imprezy a Uczestnik zostanie obciążony kosztami manipulacyjnymi w wysokości 200 złotych (które zostaną
charakterze odpłatnym lub nie, nie będące częścią Imprezy turystycznej, takie jak: koncerty, animacje, konkurencje dodane do ceny nowej Imprezy) oraz ewentualną różnicą wynikającą z cen obydwu Imprez, liczoną w dniu zgłoszenia
sportowe, imprezy w klubach i na powietrzu i wszystkie inne proponowane Uczestnikom; Usługach dodatkowych - zamiaru zmiany rezerwacji.
należy przez to rozumieć dodatkowo płatne, oferowane przez Organizatora usługi świadczone w związku z Umową, 3. 2. OBOWIĄZEK UDZIELENIA POMOCY UCZESTNIKOWI.
takie jak: szkolenia narciarskie, snowboardowe, kite- i windsurfingowe oraz wakeboardowe, transport dodatkowego 4. W przypadku gdy Podróżny znalazł się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem nieuniknionych i nadzwyczajnych
sprzętu sportowego bądź transport bagażu nieregulaminowego, dopłaty za wolne łózko/a, gwarancje wielkości okoliczności w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy, Organizator zobowiązuje się udzielić Uczestnikowi odpowiedniej
apartamentów, dojazd własny itp. Jeśli Organizator potwierdzi, że możliwe jest świadczenie takich usług i zobowiąże się pomocy na warunkach określonych w art. 52 Ustawy.
do ich świadczenia, podając ich cenę, wówczas Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty z tego tytułu ceny wskazanej 5. W przypadku, gdy niemożliwe jest zapewnienie Uczestnikowi powrotu do kraju zgodnie z Umową z powodu
przez Organizatora. Uczestnik zleca Organizatorowi chęć zakupu świadczeń poprzez wybór odpowiednich świadczeń i nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Organizator ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania Uczestnika, w
ich akceptację w Systemie; Organizatorze - należy przez to rozumieć 360° Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w Umowie, przez okres do 3 nocy.
Uczestniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zawarła Umowę udziału w imprezie turystycznej 6. Powyższe uprawnienie do zakwaterowania nie wyłącza stosowania przepisów korzystniejszych w tym zakresie.
organizowanej przez 360° Sp. z o.o. w swoim imieniu; Zaliczce - należy przez to rozumieć pierwszą, bezzwrotną wpłatę Organizator nie może powoływać się na nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności w celu ograniczenia odpowiedzialności,
raty Opłaty w wysokości określonej każdorazowo dla każdej z Imprez Turystycznych, oferowanych przez Organizatora;
o której mowa powyżej, jeżeli przedsiębiorca świadczący usługi transportowe nie może powoływać się na takie
Systemie - należy przez to rozumieć system rezerwacyjny należący do Organizatora, dostępny pod adresem
okoliczności na podstawie innych przepisów.
https://system.snowshow.pl, w którym każdy Uczestnik posiada indywidualne konto z zestawieniem wszystkich VII.OGÓLNE WARUNKI TRANSPORTU AUTOKAROWEGO
zamówionych lub wykupionych Imprez dodatkowych, świadczeń oraz płatności; Opłacie - cenie za usługi objęte 1. Uczestnik korzystający z opcji transportu autokarowego jest zobowiązany przestrzegać godzin i miejsc zbiórek.
Imprezą turystyczną; Rezerwacji - należy przez to rozumieć czas od momentu zarejestrowania w Systemie do 2. Na Imprezach z transportem autokarowym Uczestnika obowiązuje limit posiadania bagażu do: 20 kg bagażu
momentu wpłaty Zaliczki; Systemie SMS - należy przez to rozumieć sposób przekazywania przez Organizatora głównego (przy zachowaniu sumy wymiarów wys./szer./dł. nie przekraczającej 148 cm), 5 kg bagażu podręcznego
informacji Uczestnikowi dot. Imprezy od dnia jej rozpoczęcia do dnia zakończenia - w tym celu Uczestnik zobowiązany oraz jednego kompletu sprzętu narciarskiego, snowboardowego, kite-/windsurfingowego lub sprzętu do
jest posiadać podczas wyjazdu aktywny i sprawny aparat telefoniczny zarejestrowany u operatora polskiej sieci wakeboardingu. Organizator lub jego przedstawiciel, a także obsługa autokaru może odmówić Uczestnikowi przyjęcia
komórkowej; Komunikacie wyjazdowym - należy przez to rozumieć zredagowaną i przekazaną przez Organizatora bagażu przekraczającego wyznaczone limity. Przyjęcie na pokład ponadnormatywnego bagażu jest możliwe tylko i
Uczestnikowi drogą mailową notatkę ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Imprezy, z którą Uczestnik wyłącznie po uiszczeniu dodatkowej opłaty.
zobowiązany jest się zapoznać, Ustawie - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (tekst 3. Podczas podróży autokarem oraz podczas przebywania w autokarze obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu i
jednolity z 2004 r., Dz. U. nr 223 poz. 2268, z późniejszymi zmianami).
palenia tytoniu oraz przyjmowania innych używek. W przypadku skandalicznego zachowania (picie alkoholu w
II. ZAWARCIE UMOWY
nadmiernych ilościach, palenie tytoniu) Organizatorowi przysługuje prawo do wysadzenia takich osób. Jest to
1. Wraz z zawarciem Umowy o udział w Imprezie turystycznej organizowanej przez Organizatora - Uczestnik równoznaczne z odstąpieniem od umowy z winy Uczestnika. W tej sytuacji Organizator potrąci z zapłaconej ceny
potwierdza zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa. Umowę uważa się za zawartą po zarejestrowaniu się przez koszty, jakie poniósł w związku z przygotowaniem imprezy, jak również swoje wynagrodzenie za poczynione
Uczestnika w Systemie i wpłacie Zaliczki w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od rezerwacji (liczy się czas przygotowania do realizacji Umowy. Organizator zwolniony jest ze zwrotu kosztów za nieodbytą podróż.
złożenia dyspozycji przelewu).
4. W razie awarii autokaru po drodze, Organizator zobowiązuje się zapewnić Uczestnikom transport zastępczy.
2. Po zawarciu Umowy Uczestnik może zlecić, aby Organizator wykonał na jego rzecz Usługę Dodatkową, za którą Organizator zastrzega, ze transport zastępczy może odbiegać standardem od transportu pierwotnego, a Uczestnik
Organizatorowi przysługuje dodatkowa opłata. Wszystkie zamówione przez Uczestnika u Organizatora Usługi oświadcza, ze wyraża na to zgodę.
dodatkowe ujęte są i opisane na indywidualnym koncie w Systemie oraz w dokumencie Umowy i stanowią dowód ich 5. Organizator korzysta z transportu autokarowego profesjonalnych Przewoźników. Przewoźnik jak również Organizator
zamówienia.
odpowiada za zawinione przez siebie zaginięcie, kradzież lub uszkodzenie bagażu. Uczestnik, który stwierdzi brak lub
3. Uczestnik ma obowiązek sprawdzić, czy w Umowie prawidłowo zawarto wszelkie jego dane i zamówione przez niego uszkodzenie swojego bagażu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym obsługę autokaru lub Organizatora
Usługi dodatkowe. W przeciwnym razie nie będzie mógł dochodzić ich realizacji przez Organizatora.
celem spisania odpowiedniego protokołu.
4. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych, ważnych ze względu na realizację niniejszej Umowy 6. Przewoźnik ani Organizator nie odpowiada za umieszczone w luku bagażowym (bagaż rejestrowany) pieniądze,
(wymiana paszportu, utrata dokumentów lub uprawnień itp.) Uczestnik ma obowiązek bezzwłocznie poinformować weksle, czeki, karty kredytowe, biżuterię, telefony komórkowe, komputery osobiste, inne przedmioty wartościowe. To
Organizatora. Brak informacji lub przekazanie jej w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian zwalnia samo dotyczy przedmiotów łatwo tłukących się lub łatwo psujących się.
Organizatora ze skutków z tego wynikłych, a Uczestnika może obciążyć dodatkowymi kosztami.
7. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi, Organizatorowi i innym podróżującym Uczestnikom.
III. WARUNKI PŁATNOŚCI
VIII. OGÓLNE WARUNKI DOJAZDU WŁASNEGO
1. Rezerwując daną Imprezę Uczestnik zobowiązuje się do zapłacenia Organizatorowi określonej w Umowie Opłaty za 7. Uczestnik korzystający z opcji dojazdu własnego przyjeżdża na miejsce Imprezy zorganizowanym przez siebie
Imprezę turystyczną oraz wszelkich dodatkowych opłat wyodrębnionych i wymienionych na jego indywidualnym koncie transportem na własne ryzyko i koszt.
w Systemie, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach Uczestnictwa.
8. Organizator nie jest zobowiązany świadczyć jakichkolwiek usług Uczestnikowi, który przyjechał na miejsce imprezy
2. Brak wniesienia zaliczki jest równoznaczny ze zniesieniem rezerwacji i nie zawarciem Umowy.
za wcześnie lub wykwaterował się za późno. Jakiekolwiek koszty wynikające z okoliczności, o których mowa powyżej,
3. Brakującą część Opłaty Uczestnik zobowiązany jest wnieść́ nie później niż 40 dni przed rozpoczęciem imprezy.
obciążają Uczestnika.
Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe Organizatora. W sytuacjach
IX. OGÓLNE WARUNKI TRANSPORTU SAMOLOTEM
spornych Organizator uprawniony jest do zażądania niezwłocznego okazania potwierdzenia dokonania wpłaty pod
1. Przewóz lotniczy uczestników nie jest przedmiotem niniejszej Umowy. Istnieje możliwość zawarcia odrębnej umowy
rygorem wykreślenia z listy Uczestników.
zlecenia, na podstawie której na zlecenie Uczestnika Organizator zawrze umowę przewozu w imieniu własnym, na
4. Jeżeli Umowa za zgodą Organizatora zostaje zawarta później, niż 40 dni przed rozpoczęciem imprezy, Uczestnik
rzecz Uczestnika z wybranym Przewoźnikiem. Podkreślić należy, że w tym wypadku Organizator będzie działał w
jest obowiązany zapłacić 100% ceny imprezy jednocześnie z zawarciem Umowy i przedstawić Organizatorowi
charakterze pośrednika i w tym zakresie jest zobowiązany do starannego działania.
potwierdzenie dokonania przelewu. Brak zapłaty lub niedostarczenie na żądanie Organizatora potwierdzenia
2. Przewóz Uczestników wykonywany jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w tym
dokonania płatności skutkuje wykreśleniem z listy Uczestników danego wyjazdu.
zakresie, zwanych dalej Przewoźnikiem, przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu. Przewoźnika, środki
5. Po zawarciu Umowy Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie,
transportu, warunki usług Przewoźnika oraz umowy z nim zawarte Organizator przedstawia Uczestnikowi do akceptacji.
jeżeli Organizator oferowałby takowe.
Z chwilą podpisania Umowy zlecenia Klient oświadcza, iż zapoznał się z warunkami przewozu i je akceptuje.
6. Opłata nie zawiera w sobie opłat i podatków lokalnych, takich jak: taksa klimatyczna, obowiązkowe opłaty za pościel i 3. Organizator odpowiada ewentualnie wraz z przewoźnikiem, według międzynarodowych porozumień z Warszawy,
ręczniki wnoszone na rzecz hotelu, kaucje za apartament i kaucja za skipass, które zobowiązany jest wnieść́ Uczestnik Hagi i Guadalajary, dodatkowego porozumienia dotyczącego lotów do USA i Kanady jak i porozumienia Montrealskiego
w terminie i formie określonych przez Organizatora, o ile Umowa nie stanowi inaczej.
z 28.05.1999. Konwencja Warszawska i dodatkowe porozumienia dotyczące lotów do USA i Kanady ograniczają z
7. Wszelkie płatności na podstawie niniejszej Umowy powinny być dokonywane przez Uczestnika przelewem na reguły odpowiedzialność przewoźnika w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała, jak również w przypadku utraty,
rachunek bankowy Organizatora w Banku: Bank Millennium S.A. Nr. 42 1160 2202 0000 0003 4135 9247 lub uszkodzenia lub splądrowania bagażu. Szkody w bagażu Uczestników powstałe przy przewozach lotniczych powinny
poprzez system płatności internetowych www.dotpay.pl.
być zgłoszone bezpośrednio przedstawicielstwu linii lotniczej po stwierdzeniu szkody przy wykorzystaniu formularza
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy turystycznej.
zgłoszeniowego (PIR). W przypadku uszkodzenia bagażu reklamację należy zgłosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od
Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona z powodu zaistnienia chociażby jednej z następujących odebrania uszkodzonego bagażu przedstawicielstwu linii lotniczych, a w przypadku zaginięcia bagażu w ciągu 21 dni.
okoliczności: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych , podatków lub opłat należnych za takie usługi jak X. REZYGNACJA Z IMPREZY
lotniskowe, w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursów walut. Organizator każdorazowo zobowiązany będzie 1. Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Organizatora
udokumentować wpływ jednej z wyżej określonych okoliczności na podwyższenie ceny, z uwzględnieniem bezwzględnie wiadomości e-mail z oświadczeniem Uczestnika o rezygnacji w Systemie, dokonanej przy użyciu przeznaczonej do tego
obowiązujących przepisów Ustawy. O zmianie ceny Organizator poinformuje uczestnika niezwłocznie (najpóźniej 21-ego zakładki systemowej.
dnia przed datą wyjazdu) za pośrednictwem indywidualnego konta Uczestnika oraz w Systemie za pomocą, którego 2. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z
została zawarta umowa. Na mniej niż 20 dni przed datą wyjazdu cena imprezy turystycznej nie może ulec zmianie.
powodów niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo żądania zapłaty stanowiącej równowartość
W przypadku zmiany przez Organizatora istotnych warunków umowy z Uczestnikiem przed rozpoczęciem imprezy rzeczywistych kosztów w wysokości nie wyższej niż ustalona na zasadach określonych w punkcie 5 niniejszych
turystycznej z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Warunków, poniesionych przez Organizatora w związku z poczynionymi już przygotowaniami do zorganizowania
Uczestnika o treści tych zmian za pośrednictwem indywidualnego konta Uczestnika oraz Systemu, w którym została imprezy turystycznej. Przy obliczaniu należnych do zapłaty kwot uwzględnia się koszty jakie zostały zaoszczędzone, a
zawarta umowa. Po otrzymaniu takiej informacji, Uczestnik w ciągu kolejnych siedmiu dni (jeśli termin rozpoczęcia także możliwość innego wykorzystania świadczeń. Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów Organizator może
imprezy turystycznej przypada na więcej niż 31 dni naprzód) zobowiązany jest na piśmie poinformować Organizatora przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu, z którego Uczestnik nie skorzystał.
przy użyciu w/w środków przekazu, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy też odstępuje od zawartej umowy 3. Uczestnik ponosi koszty rezygnacji również, gdy nie stawił się punktualnie na lotnisku lub w miejscu wyznaczonym do
za zwrotem wniesionych przez niego opłat. Uczestnik, który po otrzymaniu informacji na temat zmian warunków umowy odjazdu autokarów tzn. w miejscu rozpoczęcia imprezy turystycznej w czasie podanych w dokumentach podróży lub
wyrazi na nie zgodę, biorąc udział w imprezie, nie ma prawa do odszkodowania z tytułu tych zmian. Skorzystanie przez jeżeli rozpoczęcie przez niego imprezy turystycznej jest niemożliwe ze względu na brak dokumentów, np. paszportu,
Uczestnika z uprawnienia do odstąpienia umowy wskutek niezaakceptowania przez Niego dokonanych zmian w umowie dowodu osobistego lub niezbędnej wizy. Uczestnik jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej rezygnację z imprezy
uprawnia, według wyboru Uczestnika, do złożenia oferty uczestnictwa w innej zastępczej imprezie turystycznej o tym turystycznej w Systemie, najpóźniej do końca dnia, w którym impreza turystyczna się rozpoczęła.
samym lub wyższym standardzie, organizowanej prze Organizatora, chyba że Uczestnik zgodzi się na imprezę 4. Niestawienie się w miejscu Imprezy Uczestnika korzystającego z dojazdu własnego w terminie 24h po terminie
turystyczną o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie.
rozpoczęcia imprezy jest traktowane jako rezygnacja z wyjazdu.
IV. WARUNKI ZAKWATEROWANIA I INNE OŚWIADCZENIA STRON
5. Podstawą określenia kosztów rezygnacji są rzeczywiste, poniesione przez Organizatora koszty organizacji imprezy
1. Uczestnik oświadcza, iż jest mu znany fakt, że w apartamencie w którym będzie zakwaterowany występują łóżka turystycznej. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w imprezie turystycznej Organizator uprawniony
piętrowe, łóżka małżeńskie oraz łóżka w pokoju dziennym oraz ze podział miejsc noclegowych odbywa się już na jest do pobrania kwoty odpowiadającej wysokości rzeczywiście poniesionych przez Organizatora kosztów w związku z
miejscu, pomiędzy Uczestnikami, bez udziału Organizatora. Uczestnikowi zgodnie z umową przysługuje tylko jedno przygotowaniem organizacji imprezy, nie więcej jednak niż:
miejsce noclegowe.
a) 200 zł przy rezygnacji powyżej 60 dni przed rozpoczęciem imprezy
2. W przypadku wykupienia przez Uczestnika tylko jednego miejsca w pokoju, w przypadku gdy Organizator nie b) 400 zł przy rezygnacji od 59 do 46 dni przed rozpoczęciem imprezy
dysponuje pokojami jednoosobowymi, do zajmowanego przez niego pokoju dokwaterowuje się innych Uczestników c) 50% ceny imprezy przy rezygnacji od 45 do 15 dnia przed rozpoczęciem imprezy
imprezy turystycznej. Jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na dokwaterowanie innej osoby, jest zobowiązany do dokonania d) 80% ceny imprezy przy rezygnacji od 14 do 7 dnia przed rozpoczęciem imprezy
dopłaty za pozostałe miejsca noclegowe znajdujące się w pokoju. Organizator dołoży starań by inny, dokwaterowany e) 90 % ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi na 6 lub mniej dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
uczestnik Imprezy był tej samej płci, jednak nie gwarantuje takiego rozwiązania.
5. Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów Organizator może przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu i
3. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości, porządku i wszelkich przepisów obowiązujących w miejscu rozliczeniu kosztów imprezy, z której Uczestnik nie skorzystał. W przypadku imprez realizowanych samolotem rejsowym/
zakwaterowania, a także pomieszczeniach tak zwanego wspólnego użytkowania. W przypadku szkód wyrządzonych liniowym (nieczarterowym) powyższe warunki zmiany i rezygnacji nie znajdują zastosowania. Koszty zmian oraz rezygnacji
przez Uczestnika w apartamencie i budynku, w którym apartament się znajduje i/ lub pozostawienia apartamentu naliczone przez Organizatora ży będą uzależnione od kosztów naliczonych przez przewoźnika. Przed potwierdzeniem
nieposprzątanego, Organizator zastrzega sobie możliwość potrącenia należnej kwoty za wyrządzone szkody (w tym: zmiany/rezygnacji należy się skontaktować z organizatorem w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów
końcowe sprzątanie apartamentu), a w szczególności zatrzymania kaucji, działając w tym zakresie w imieniu i na rzecz wynikających z tego tytułu. Organizator w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy dokona zwrotu Podróżnemu zapłaconej
kwoty za Imprezę pomniejszonej o opłatę za odstąpienie od Umowy, obliczoną na podstawie kosztów znanych w dniu
właściciela miejsca zakwaterowania.
rozwiązania Umowy. Jeżeli po kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów zajdzie konieczność zwrócenia Podróżnemu
V. REALIZACJA UMOWY. OGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów podróżnych uprawniających do przekroczenia części opłaty –Organizator niezwłocznie zwróci Podróżnemu należną kwotę.
granicy RP i granic innych państw, przez które przejeżdża i do których się udaje, w szczególności paszportu, wizy, 6. Powyższe postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania w przypadku gdy Ustawa stanowi, iż odstąpienie
wymaganego zaświadczenia lekarskiego, dowodu wpłaty. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje służb przez Podróżnego od Umowy lub jej rozwiązanie przez Podróżnego następuje bez opłaty.
7. Organiator może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z ytułu Imprezy w
celnych, porządkowych, konsularnych, granicznych.
2. Ze względu na charakter imprezy turystycznej Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli liczba rezerwacji
trybie natychmiastowym i usunięcia Uczestnika z Imprezy, jeżeli Uczestnik łamie prawo, narusza jakiekolwiek jest mniejsza niż 50 osób dla Imprez autokarowych, a Organizator powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu Umowy nie
obowiązujące przepisy, zwłaszcza przepisy porządkowe, zagraża bezpieczeństwu swojemu i osób później niż na 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy.
przebywających na Imprezie, narusza ich spokojny wypoczynek, gdy Uczestnik nie podporządkowuje się
Regulaminowi Wyjazdu, postanowieniom niniejszej Umowy, a także, gdy jego zachowanie naraża Organizatora XI. UBEZPIECZENIE
na szkodę oraz gdy jego zachowanie znacząco odbiega od przyjętych norm społecznych. Wszelkie wynikłe z 1. Organizator posiada wymagane przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 ze zmianami) ubezpieczenie na rzecz Uczestnika w Towarzystwo
tego tytułu koszty ponosi Uczestnik.
3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z jego winy szkody powstałe w czasie trwania Imprezy Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa.
oraz zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich napraw z własnych środków - zarówno 2. Ubezpieczenie w imprezach zagranicznych obejmuje koszty leczenia do kwoty: KL - 80 000 PLN (organizacja i
wobec Organizatora, jak i osób trzecich. Powyższe postanowienia dotyczą również szkód wyrządzonych jazdą pokrycie kosztów transportu do kraju/szpitala), NNW - 20 000 PLN, OC - 50 000 PLN, ubezpieczenie bagażu - 2 000
PLN.
na snowboardzie i nartach, podczas kite- i windsurfingu oraz pływania na wakeboardzie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestnika w przypadku, gdy wskutek swojego niedbalstwa czy 3. Uczestnicy, którzy wybrali opcje dojazdu własnego ubezpieczeni są od pierwszego do ostatniego dnia pobytu na
winy dojdzie do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia w tym w szczególności, gdy miejscu.
Uczestnik pozostawi swój bagaż bez dozoru. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty 4. Organizator informuje, iż Uczestnik ma możliwośc wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z
wyjazdu oraz ubezpieczenia od skutków chorób przewlekłych.
wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez Uczestników podczas pobytu na Imprezie i w środkach transportu.
Organizator ma prawo pobrać opłatę na pokrycie kosztów poszukiwania i transportu rzeczy poszukiwanych. Opłata 5. Uczestnik został poinformowany o możliwości wykupienia dodatkowego, poszerzonego ubezpieczenia.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ofertę i realizację wyżej wymienionych umów.
może być pobrana niezależnie od tego, czy rzecz zapomniana została odnaleziona.
5. Atrakcje dodatkowe nie stanowią części Imprezy turystycznej, Organizator zastrzega sobie prawo do ich zmiany lub XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
odwołania w dowolnym czasie trwania Umowy, bez wskazania przyczyny. Jedynie w przypadku zmiany lub odwołania 1. Uczestnik, zgodnie z “Ustawą o oświadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz “Ustawą o ochronie danych
Atrakcji płatnych, Uczestnikowi zostaną zwrócone koszty ich zakupu.
osobowych”, wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie jego danych osobowych niezbędnych do
6. Podczas rejsów żeglarskich, odpowiedzialność́ materialną za działania, manewry i zachowania klienta, w wyniku realizacji Umowy.
których pozostali Uczestnicy (członkowie załogi) utracą części lub całość kaucji zwrotnej za jacht, ponosi tylko i 2. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą
wyłącznie Uczestnik.
przez właściwy miejscowo sąd. Konsument może skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów
VI. CESJA I PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZESTNIKA NA OSOBĘ TRZECIĄ I ZMIANA
konsumenckich, dostępnego za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODS, pod adresem:
REZERWACJI NA INNĄ
http:/ec.europa.eu/customers/odr/
1. Uczestnik (cedent) może przenieść wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia i obowiązki na
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy z
osobę trzecią (cesjonariusz), jednakże osoba ta musi spełniać warunki umożliwiające udział w imprezie. O
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami, oraz przepisy kodeksu Cywilnego
przeniesieniu praw i obowiązków Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatora. W przypadku
oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
przeniesienia uprawnień umowy na osobę trzecią, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Uczestnika lub
4. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa i akceptuje je.
wstępującej w jej prawa i obowiązki osoby trzeciej kosztami manipulacyjnymi (związanymi ze zmianą rezerwacji) w
5. Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem 01.08.2018 r
wysokości 200 złotych (400 zł w przypadku rezerwacji transportu samolotem). Organizator zastrzega sobie
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1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Uczestnik stwierdzi wadliwe wykonywanie Umowy, powinien niezwłocznie
zawiadomić o tym Organizatora lub jego przedstawiciela w miejscu realizacji imprezy ( pilota). W przypadku stwierdzonej
niezgodności Uczestnik ma prawo do złożenia skargi. W celu zapobiegania szkodom skargi powinna być złożona przez
Uczestnika niezwłocznie, tak, aby Organizator mógł jak najszybciej interweniować i wyjaśnić sprawę. Organizator zaleca
złożenie reklamacji w postaci papierowej lub elektronicznej (mailem na adres: info@snowshow.pl), ewentualnie na innym
trwałym nośniku. Przez „trwały nośnik” należy rozumieć materiał lub narzędzie umożliwiające przechowywanie informacji,
w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i
które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Skarga powinna zawierać dane
umożliwiające identyfikację Uczestnika i danej imprezy turystycznej, w której uczestniczył, przedmiot skargi, wskazanie
niezgodności oraz określenie żądań, a ponadto powinna zostać złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
zakończenia imprezy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie skargi przed jego upływem. W przypadku złożenia
skargi po terminie, Biuro Podróży może uznać ją za bezskuteczną.
2. Skarga związana z realizacją imprezy turystycznej może być kierowana bezpośrednio do Organizatora na adres: 360*
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilanowska 303 02-665 Warszawa. Pilot ani inny przedstawiciel Otganizatora na
miejscu imprezy nie są uprawnieni do uznawania roszczeń Uczestnika związanych z Umową, w szczególności
wynikających z wniesionej przez Uczestnika skargi.
3. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie przekazana Uczestnikowi w postaci papierowej lub za pomocą
innego trwałego nośnika informacji, stosownie do okoliczności oraz formy wniesienia skargi przez Uczestnika, ale nie
później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie (np. nadanie
przesyłki w placówce pocztowej lub wysłanie maila) odpowiedzi przed jego upływem.
4. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizaror nie korzysta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich. Wykonując obowiązki nałożone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa, Organizator informuje, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Organizator jest POWIATOWY RZECZNIK PRAW
KONSUMENTOW W WARSZAWIE Informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za
pomocą
platformy
utworzonej
przez
Komisję
Europejską
znajdują
się
pod
adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.
5. Przedmiotem reklamacji nie mogą być okoliczności powodujące utrudnienia, niedogodności lub niewygody znane
Uczestnikowi przed zawarciem umowy oraz przed rozpoczęciem Imprezy oraz wyżej wymienione okoliczności, na które
wyraził zgodę. W przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z wykupionych Usług dodatkowych z przyczyn leżących
po stronie Uczestnika, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu wniesionej przez Uczestnika z tego tytułu opłaty.
6.Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie trwania pobytu
ograniczona jest względem Uczestnika do dwukrotności ceny. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.
7. Organizator w szczególności nie odpowiada za brak śniegu i innych warunków umożliwiających uprawianie sportów
zimowych podczas swoich Imprez.
8. Uczestnik może również uzyskać pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w zakresie sporu między nim, a Biurem
Podróży zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) lub
korzystając z informacji dostępnych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

