
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH RUNOWO

I ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy o udział w imprezie organizowanej przez „TAX” s.c. Władysław Rutkiewicz Nikorowicz Jakub 
Rutkiewicz z siedzibą w Runowie 23 76-230 Potęgowo posiadającej wpis do Rej. Organizatorów Turystyki Marszałka 
Pomorskiego o nr. 252 polisa TUW nr 0047028;
następuje z chwilą podpisania druku „Umowa – zgłoszenie” przez osobę zgłaszającą udział w imprezie lub dokonującą 
rezerwacji przez przedstawiciela biura podróży sprzedającego imprezę, oraz wpłacenia zaliczki w kwocie minimum 30 
% ceny imprezy.

2. Uczestnik zobowiązany jest uzupełnić wpłatę do 100 % w terminie 30 dni przed datą wyjazdu.
3. Uczestnik, który podpisał „Umowę – zgłoszenie” w terminie 30 dni i krótszym przed rozpoczęciem imprezy, zostanie 

wpisany na listę po dokonaniu pełnej wpłaty za imprezę. 
4. Niedopełnienie przez Uczestnika dopłaty do 100 % w oznaczonym terminie powoduje rezygnację Uczestnika z 

imprezy oraz wszystkich osób zgłoszonych w Umowie i rozwiązanie Umowy. Organizator nie ma obowiązku 
zawiadamiania Uczestników o rozwiązaniu umowy. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych, wynikających z działania sił 
wyższych. 

6. W przypadku braku wymaganego minimum uczestników 50 % Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy 
najpóźniej na 21 dni przed datą jej rozpoczęcia.

7. W przypadku odwołania imprezy Organizator proponuje uczestnictwo w imprezie zastępczej o tym samym lub 
wyższym standardzie, w przeciwnym wypadku Organizator gwarantuje Uczestnikowi zwrot wniesionych wpłat.

II REZYGNACJA Z IMPREZY

1. Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z imprezy, za datę rezygnacji przyjmuje się:
a) Dzień wpływu pisemnego oświadczenia o rezygnacji, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie 

imprezy.
b) Dzień następujący po dniu, w którym uczestnik nie dokona obowiązkowej umową dopłaty
c) Dzień rozpoczęcia imprezy, jeśli uczestnik nie weźmie w niej udziału.

2. Uczestnik obciążony zostanie kosztami w przypadku rezygnacji z imprezy z powodu m.in.:
a) Niedotrzymania przez uczestnika określonych w umowie terminów uzupełnienia wpłat.
b) Nie przybycia na zbiórkę.

3. Koszty rezygnacji obciążające klienta:
a) Przy rezygnacji do 7 dni po dacie wpłaty potrąceniu na rzecz organizatora podlega kwota 100 zł.
b) Przy rezygnacji do 45 dni przed rozpoczęciem imprezy potrąceniu podlega 30 % ceny imprezy.
c) Przy rezygnacji pomiędzy 45 a 14 dniem przed rozpoczęciem imprezy, potrąceniu podlega 50 % ceny 

imprezy.
d) Przy rezygnacji między 13 dniem a dniem rozpoczęcia imprezy potrąceniu podlega rzeczywisty koszt obozu.

III REALIZACJA UMOWY
1.   W trakcie trwania imprezy Uczestnik powinien posiadać:

a) Legitymacje szkolną, książeczkę zdrowia lub kartę ubezpieczeniową, kartę kolonijną, kopię „Umowy – 
zgłoszenia”. 

2. Organizator jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z programem.
3. Organizator nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub w całości wykorzystane z 

przyczyn leżących po stronie uczestnika jak np.:
- skrócenie pobytu 
- rezygnacja uczestnika z części lub z całości programu 
4. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie trwania imprezy. 
5. Ubezpieczenie :
a) Osoba zgłaszająca, która zawarła Umowę, oświadcza, że stan zdrowia uczestników w pełni umożliwia im udział w 

imprezie.
6. Uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 10 tyś zł., szczegółowe informacje 

zawarte są w ofercie oraz odrębnych warunkach ubezpieczenia znajdujących się u organizatora.
7. Organizator bierze odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie kwoty gwarantowanej polisą ubezpieczyciela, z 

którym zawarł umowę. 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych warunków zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

.............................................................
data i czytelny podpis osoby zgłaszającej
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