
REGULAMIN DOJAZDÓW
 

1. Dojazd może zostać odwołany w przypadku zbyt małej liczby uczestników lub zamieniony na inny środek transportu 
np. pociąg, bus, samochód osobowy. Organizator zobowiązany jest zawiadomić o tym uczestnika 3 dni przed terminem 
wyjazdu. Dojazdowy telefon alarmowy 
0 501 647139.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
- organizowania na trasie przesiadek
- zmiany godzin odjazdów i przyjazdów z uwagi na zmianę rozkładu jazdy PKP, zakładanej liczby uczestników itp.

3. W przypadku grupy (min. 6 osób) istnieje możliwość zorganizowania dojazdu z miejscowości nie podanych w 
ofercie. Cena dojazdu i godzina ustalana jest indywidualnie.

4. W przypadku istotnych zmian połączeń lub cen przez PKP, koszt dojazdu może zostać podwyższony. Organizator 
zobowiązany jest powiadomić o tym uczestnika 3 dni przed wyjazdem.

5. W przypadku spóźnienia się uczestnika na zbiórkę grupa nie czeka na uczestnika i nie może to być podstawą do 
roszczeń.

6. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej uprawniającej go do zniżki. W 
przypadku jej braku dopłaca konduktorowi różnicę w cenie biletu, opłatę za wypisanie biletu, ewentualną karę.

7. Ceny za transport na imprezy obowiązują osoby uprawnione do zniżki szkolnej, studenckiej. W przypadku jej braku 
osoby dopłacają różnicę w opłacie za bilet przy wpłacie za imprezę.

8. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu przewozu określonego przez danego przewoźnika.

9. Organizator nie ubezpiecza bagażu i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w środku lokomocji lub 
zagubione podczas podróży lub trwania imprezy.

10. Bagaż nie może przekroczyć wagi określonej w regulaminie dojazdów danego przewoźnika. Jeśli bagaż przekracza 
daną wagę, uczestnik sam pokrywa opłatę za bagaż dodatkowy oraz ewentualną karę. W przypadku braku miejsca na 
bagaż dodatkowy kierowca, konduktor itp. mogą odmówić jego przyjęcia.

11. W przypadku nie wykorzystania dojazdu, organizator nie zwraca za usługę, jeżeli taki fakt nie został zgłoszony 
pisemnie do biura na tydzień przed terminem wyjazdu.

12. Biuro  nie odpowiada za warunki przewozu zapewnione przez innych organizatorów, których imprezy zawarte są w 
katalogu

13. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń kierowcy i pilotów. Nie uczestniczą oni w naszych 
imprezach jako kadra i dlatego nie będą umieli odpowiedzieć na pytania dotyczące imprez.

14. W przypadku dojazdu autokarem lub busem, środek transportu będzie oznakowany odpowiednim napisem. Trasa 
autokaru, busa może zostać częściowo zmieniona a czas przejazdu wydłużony lub skrócony.

15. W przypadku dojazdu pociągiem zbiórka uczestników organizowana jest tylko na stacji początkowej, na 
pozostałych trzeba samodzielnie wsiąść/wysiąść z/do pociągu. Pilot wyjdzie na peron stacji z tablicą z nazwą biura. W 
przypadku gdyby nie było to możliwe np. tłok, krótki czas postoju na stacji, uczestnik sam wsiada do pociągu i od 
konduktora dowiaduje się w którym wagonie są przedziały zarezerwowane dla biura. 

16. W biurze na 2 dni przed terminem wyjazdu można uzyskać informacje o nazwiskach i numerach telefonów do 
pilotów.

17. Uczestnik zobowiązany jest do określenia miejsca wsiadania/wysiadania przy zawieraniu umowy i uiszczenia 
związanej z tym opłaty.


