
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY „GLOBTOURIST”. 

1. ZASADY OGÓLNE 
1.1 Biuro Podróży „Globtourist” zwane dalej „organizatorem” stawia sobie za cel zapewnienie klientom optymalnych warunków 

wypoczynku.  
Prawa i obowiązki klientów określają wydane w oparciu o art.385(1)k.c. oraz Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych „Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez B.P. ”Globtourist” zwane dalej 
„warunkami”. 

2. ZAWARCIE UMOWY 
2.1 Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się klienta z ofertą, poprzez podpisanie zgłoszenia uczestnictwa, oraz 

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w imprezie przez organizatora.  
Organizator przed zawarciem umowy w związku z jej zawarciem zobowiązuje się do udzielenia klientom w zakresie określonym 
ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. O usługach turystycznych, informacji o przepisach paszportowych, wizowych oraz 
przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie. 

2.2 Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów z podpisami poświadczonymi urzędowo. 
3. WARUNKI PŁATNOŚCI 
3.1 Ceny świadczeń dla klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. 
3.2 Przy zawarciu umowy klient zobowiązuje się do wpłaty na rzecz organizatora zaliczki w wysokości 50% ustalonej ceny imprezy. 

Wpłata zaliczki jest akceptacją warunków umowy i stanowi potwierdzenie uczestnictwa w rejsie. 
3.3 Cała należność za imprezę określoną umową winna być wpłacona przez klienta nie później niż w terminie 30 dni przed dniem 

rozpoczęcia imprezy. 
3.4 Wzrost kursów walut, kosztów transportu, ceł, podatku lub opłat za usługi lotniskowe może skutkować wzrostem ceny imprezy 

do 20 dni przed datą wyjazdu. Organizator zobowiązuje się do zawiadomienia Klienta o przyczynach uzasadniających zmianę 
ceny. 

4. PRAWA KLIENTÓW 
4.1 Klient ma prawo do świadczeń organizatora gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej z klientem umowy.. 

Oferta określać będzie każdorazowo cenę imprezy, miejsce pobytu lub trasę imprezy, rodzaj środka transportu, położenie, rodzaj i 
kategorię obiektu zakwaterowania, ilość i rodzaj posiłków, program zwiedzania. 

4.2 Klient uprawniony jest do zgłaszania pracownikom organizatora wszelkich uwag i sugestii dotyczących realizacji imprezy, z tym 
zastrzeżeniem , iż organizator wyłącza swoją odpowiedzialność za spowodowane takimi działaniami klientów modyfikacje 
programów imprez a niezgodności z ofertą. 

4.3 Przeniesienie uprawnień lub zmiana terminu. 
Uczestnik ma prawo do przeniesienia uprawnień lub zmiany terminu. Przeniesienia uprawnień lub zmiana terminu imprezy 
turystycznej przez Uczestnika wymaga pisemnego oświadczenia, doręczonego do Organizatora na 5 dni roboczych przed 
rozpoczęciem imprezy. Organizator z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy, zakupu świadczeń u kontrahenta zastrzega 
sobie prawo dokonania potrąceń wyliczonych według faktycznie poniesionych kosztów przez organizatora imprezy. W przypadku, 
gdy Uczestnik rezygnujący z udziału w imprezie, wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie oraz na piśmie przeniesie 
na nią swoje uprawnienia i osoba ta przyjmie obowiązki wynikające z umowy-zgłoszenia, Biuro (o ile nie wystąpią inne, niezależne 
od Biura przeszkody) pobiera opłatę w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom związanym z czynnościami zmiany 
Uczestnika. Uczestnik i osoba przejmującą jego uprawnienia odpowiadają solidarnie za zapłatę kosztów związanych z czynnościami 
zmiany oraz za zapłatę całości ceny imprezy turystycznej.  

5. OBOWIĄZKI KLIENTÓW 
5.1 Uczestnik rejsu zobowiązany jest do poniesienia wszelkich lokalnych opłat administracyjnych w kraju, w którym odbywa się 

impreza. 
5.2 Od chwili rozpoczęcia imprezy klient obowiązany jest stosować się do wskazań organizatora dotyczących realizacji programu 

imprezy. 
5.3 Klient zobowiązuje się w trakcie imprezy podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym organizatora 

umożliwiającym realizację imprezy.  
5.4 Klient zobowiązany jest do posiadania stosownie do instrukcji organizatora dokumentów podróżnych (paszportu) oraz gdy 

wymagają tego przepisy wiz turystycznych. 
5.5 Klient zobowiązany jest do przestrzegania w zakresie przedstawionym przez organizatora przepisów celnych i dewizowych 

obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, krajach tranzytowych docelowych. 
5.6 Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem przepisów  pożarowych 

w miejscu zakwaterowania oraz przyjazdu. 
5.7 W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez klienta ustalonego porządku imprezy zagrażającego interesom innych 

klientów organizator może rozwiązać umowę lub odstąpić w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego pobytu zagranicą 
i powrotu do kraju w takim przypadku ponosi klient. 

6. UBEZPIECZENIA 
6.1   Organizator posiada gwarancję ubezpieczeniową SIGNAL IDUNA Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dotycząca pokrycia 

kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną o numerze M 
204709. 

 Przedmiotem gwarancji jest: 
 - pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej 

w wypadku gdy Wnioskodawca wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, 
 - pokrycie zwrotu wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy lub 



osób które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, 
 - pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, 

która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy lub osób które działają w jego imieniu stosownie do 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. 

 Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70 – 540 Szczecin, Klient może się 
skontaktować pod nr tel: +48 91 441 91 39. 

6.2  Uczestnicy imprez są ubezpieczeni w Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. SIGNAL IDUNA Polska w wariancie TRAVEL, w zakresie polisy 
Bezpieczne Podróże pakiet    standardowy zawierający KL do kwoty 20 000 euro oraz NNW do kwoty 30 000 PLN. Centrala 
Alarmowa tel. +48 (22) 864 55 26 fax +48 (22) 575 95 75 sms +48 661 000 888. O każdym zdarzeniu szkodowym Ubezpieczony 
zobowiązany jest powiadomić SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powzięcia o 
nim wiadomości, a jeżeli taka możliwość nie istnieje, wówczas w przeciągu 7 dni od momentu powrotu do kraju. Z dokładnymi 
warunkami ubezpieczenia każdy klient ma obowiązek zapoznać się w biurze podróży przed wyjazdem.   

6.3 Uczestnicy mają możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy oraz kosztów przerwania 
imprezy. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji wynosi 1,8% wartości zakupionej imprezy, natomiast od kosztów przerwania 
imprezy 0,9% wartości zakupionej imprezy. Dodatkowe ubezpieczenie można wykupić u Organizatora w ciągu 5 dni od daty 
zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie, a jeśli do rozpoczęcia imprezy pozostało mniej niż 30 dni, jedynie w dniu zawarcia 
umowy. Pełne warunki ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy oraz przerwania imprezy są zawarte w Warunkach 
Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA. 

6.4    Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. 6.2 następuje bezpośrednio przez Uczestnika w T.U 
S.A. SIGNAL IDUNA Polska.. 

6.5     Zawierając umowę z organizatorem klient deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie pod rygorem wyłączenia 
odpowiedzialności organizatora z powodu uszczerbku na zdrowiu lub zgonu z powodu nieprawdziwego oświadczenia.  

7.      REKLAMACJE 
7.1 W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji imprezy, Uczestnik ma prawo i obowiązek poinformowania o 

spostrzeżonych uchybieniach przedstawiciela Organizatora oraz do żądania podjęcia środków zaradczych. Uczestnik może 
domagać się rekompensaty jedynie w odpowiednim stosunku i proporcji do tego, jakie warunki były zagwarantowane przy 
ustalaniu całej wartości imprezy, a nie zostały zrealizowane. Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie do 30 dni od 
dnia wpłynięcia do Organizatora. Reklamacja Uczestnika w formie pisemnej zawierać powinna pisemne oświadczenie przedstawi-
ciela Organizatora o wystąpieniu wad, uzasadnienie oraz propozycję naprawienia szkody. Reklamacje należy przesyłać do siedziby 
Organizatora na piśmie listem poleconym w terminie do 30 dni od daty planowanego zakończenia imprezy. 

8 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
8.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do klienta ponad kwotę rzeczywistej szkody i utraconych 

korzyści pod warunkiem ich udokumentowania w sposób określony przepisami prawa cywilnego oraz ustawy o usługach 
turystycznych. Organizator nie odpowiada za szkody moralne. 

8.2 Organizator wyłącza odpowiedzialność w stosunku do klienta rezygnującego z imprezy w czasie jej trwania, z przyczyn leżących po 
stronie klienta, nie zawinionych przez organizatora. 

8.3 Organizator wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia, czy bagażu w 
zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną ubezpieczycie la , z którym zawarto umowę (ogólne warunki 
umowy ubezpieczeniowej udostępnione będą na życzenie klienta w każdym punkcie sprzedającym ofertę organizatora). 

8.4 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 72 godzin przed jej rozpoczęciem, a w każdym czasie z przyczyn od 
organizatora niezależnych i nie zawinionych w szczególności :w każdym przypadku siły wyższej, zagrożenia życia lub zdrowia. 
Niemożność spełnienia świadczenia zobowiązuje organizatora do przedstawienia oferty zastępczej na zasadach pierwszeństwa lub 
alternatywnie zwrotu określonej umową należności bez potrąceń określonych w rozdziale 9 warunków. 

9 REZYGNACJA Z IMPREZY 
9.1 Rezygnacja przez klienta z zakupionej u organizatora imprezy wymaga pisemnego oświadczenia. 
9.2 Klient ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie. Odstąpienie od umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 

Wówczas Klient ma obowiązek zwrotu wszystkich wydanych przez organizatora dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot 
wpłaconej kwoty po potrąceniu: 

a/ 20% ustalonej ceny imprezy – w przypadku odstąpienia w terminie do 45 dni przed rozpoczęciem imprezy. 
b/ 30% ustalonej ceny imprezy – w przypadku odstąpienia w terminie między 44 a30 dniem przed rozpoczęciem imprezy 
c/ 50% ustalonej ceny imprezy – w przypadku odstąpienia w terminie między 29 a15 dniem przed rozpoczęciem imprezy 
d/ 80% ustalonej ceny imprezy – w przypadku odstąpienia w terminie między 14 a 8 dniem przed rozpoczęciem imprezy 
e/ 90% ustalonej ceny imprezy – w przypadku odstąpienia w terminie między 7 a 1 dniem przed rozpoczęciem imprezy 
f/ 95% ustalonej ceny imprezy – w przypadku odstąpienia w dniu rozpoczęcia imprezy, nierozpoczęcia imprezy lub odstąpienia po 
rozpoczęciu imprezy. 
Wskazane kwoty potrącenia stanowią jedynie propozycję dla Klienta. W przypadku odrzucenia powyższej propozycji przez Klienta, 
Organizator z wpłaconej kwoty przez Klienta potraci kwotę, która pokryje w całości koszty Organizatora związane z realizacją zawartej 
umowy, pozostała cześć wpłaty zostanie zwrócona Klientowi. Zwrotu dokonuje się niezwłocznie w miejscu, gdzie nastąpiło zawarc ie 
umowy. 

9.3 Klient ma prawo do zawarcia z ubezpieczycielem umowy od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. 
10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
10.1 W sprawach nie uregulowanych warunkami zastosowanie mają odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. O usługach turystycznych 


