19.

Posiadanie legitymacji szkolnej - dokumentu uprawniającego do zniżki na
podróżowanie PKP jest obowiązkowe.

20.

BP zastrzega, że rodzic/opiekun prawny uczestnika nieposiadającego legitymacji
zostanie obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z brakiem legitymacji.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA
Z TRANSPORTU SUNSPORT LATO 2011

1.

Telefon alarmowy w czasie odbywających się transportów jest telefonem
komórkowym do pracownika biura, który będzie udzielał wszelkich

Transport główny z poszczególnych miejscowości wymienionych w
ofercie BP odbywa się przy grupie minimum 10 osób.

2.

informacji.

21.

głównego w

imprez w transportach są dostępne tylko i wyłącznie w trakcie trwania

przypadku zbyt małej liczby uczestników wyjeżdżających z danego

transportu. Wszelkich informacji o organizacji danej imprezy oraz transportu

BP

zastrzega sobie prawo do odwołania transportu

miasta – poniżej 10 osób. W takim przypadku biuro proponuje
transport z najbliższej miejscowości, z której organizowany jest

udziela organizator pod tel. 62/ 502-45-40 lub partner.

22.

negocjację

ceny

transportu,

która

umożliwi

wyjazd

nawet

w

przypadku mniejszej niż 10 liczby osób.
Organizator lub partner ma obowiązek poinformować klienta w trakcie zapisu o

24.

rozpoczęcia i zakończenia przejazdu na imprezę oraz podania dojazdu

5.

na

wypadek

odwołania

transportu

głównego

z

danej

braku miejsca w lukach bagażowych.
25.

trwania transportu odpowiadają prawni opiekunowie uczestnika imprezy.
26.

W przypadku odwołania transportu głównego ze względu na zbyt małą liczbę

BP

Organizator dołoży wszelkich starań, aby transport odbywał się w sposób
bezpieczny i zgodny z przepisami ruchu drogowego.

zastrzega, że zmiany miejsca wyjazdu/przyjazdu, na życzenie Klienta, na

28.

Uczestnicy dojeżdżający własnym transportem proszeni są o przybycie

mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy rozliczane są zawsze na korzyść BP

w dniu rozpoczęcia imprezy pomiędzy godz. 16.00 a 17.00. Uczestnik

.

imprezy zobowiązany jest do zgłoszenia się wraz z osobą dorosłą do

Transport może odbywać się autokarem, busem, PKS lub PKP, w szczególnych

kierownika obozu lub instruktora dyżurnego w celu odnotowania
obecności.

Organizator zastrzega, że transport w każdą stronę (wyjazd/powrót) może

29.

odbywać się innym środkiem transportu.
10.

Za rzeczy pozostawione podczas trwania transportu Organizator nie ponosi
odpowiedzialności.

27.

przypadkach samochodem osobowym.
9.

Uczestnik powinien przestrzegać i stosować się do przepisów przewozu
określonych przez danego przewoźnika. Za wszelkie zniszczenia w trakcie

zgodna z cenami w ofercie BP

8.

Organizator ma prawo odmowy przyjęcia bagażu dodatkowego w przypadku

BP zastrzega, że miejscem rozpoczęcia i zakończenia przejazdu powinna być

uczestników i zastąpienia go transportem alternatywnym opłata pozostaje

7.

w przypadku imprez zimowych – narty lub snowboard, buty, kask – w

miejscowości.

ta sama miejscowość.
6.

bagażu podręcznego (plecak lub mała torba) o wadze do 5 kg,

pokrowcach z opisem.

W momencie zawierania umowy Klient zobowiązany jest do określenia miejsca

alternatywnego

1 dużej torby (prosimy nie zabierać walizek), której waga nie

powinna przekraczać 20 kg.

b.
c.

wszelkich możliwych transportach.
4.

Uczestnik imprezy powinien posiadać bagaż składający się z:

a.

transport lub umożliwia Klientom transport własny lub proponuje

3.

Telefony podawane przez Organizatora do opiekunów jadących z uczestnikami

Wyjazd z imprezy – uczestnik korzystający z transportu własnego zobowiązany
jest do opuszczenia ośrodka w dniu zakończenia imprezy do godz. 11.00.

W przypadku organizowania przejazdu pociągiem BP

zamawia

30.

Ze względu na organizację transportu godziny posiłków w dniu rozpoczęcia i

rezerwację odpowiedniej liczby przedziałów bądź miejscówek, nie

zakończenia turnusów są ruchome i mogą być ustalane indywidualnie dla

ponosi jednak odpowiedzialności za skutki spowodowane odmową

poszczególnych

PKP.

logistycznymi. Tym samym pierwszy dzień może zaczynać się obiadokolacją w

11.

BP nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniami PKP.

godzinach późno popołudniowych, jak i późno wieczornych, a ostatni dzień może

12.

BP zastrzega sobie prawo organizowania na trasie przejazdu przesiadek.

13.

W przypadku dokonywanej na prośbę rodzica/opiekuna prawnego uczestnika

możliwościami

kończyć się śniadaniem w godzinach wczesno rannych, jak i przedpołudniowych.
31.

Jeżeli

rodzice/opiekunowie

życzą

sobie

odebrać

32.

dziecko

przed

dniem

Odbiór dziecka z imprezy przez osobę inną niż rodzic czy opiekun prawny może

Miejsce zbiórki w danej miejscowości może ulec zmianie. Informacja o

nastąpić

dokładnym miejscu i godzinie zbiórki oraz o godzinie powrotu z imprezy

upoważnienia podpisanego przez osobę uprawnioną.

Podane przez organizatora godziny w rozkładzie jazdy mogą ulec
ze

względu

na

utrudnienia

na

drogach,

złe

warunki

atmosferyczne, siłę wyższą lub inne sytuacje, na które organizator nie ma
wpływu.
Klient zobowiązany jest na 3-5 dni przed rozpoczęciem imprezy do
sprawdzenia u Organizatora lub biur współpracujących szczegółów
dotyczących transportu z wybranej miejscowości.
BP

zastrzega sobie prawo do zmiany godziny odjazdów i przyjazdów oraz

zmiany środka transportu, przy czym zobowiązany jest wówczas powiadomić
Klientów lub Agentów najpóźniej 12 godzin przed terminem wyjazdu/przyjazdu.
18.

uwarunkowane

fakcie drogą mailową lub faksową pracowników BP lub Agenta.

zmianie

17.

są

ogłoszona przez BP , BP nie odpowiada za ewentualne komplikacje wynikające

rozpoczęciem imprezy.

16.

i

zakończenia imprezy zobowiązani są do wcześniejszego poinformowania o tym

dostępne w biurze organizatora lub u partnera najpóźniej na 3-5 dni przed

15.

wyjazdowych

imprezy zmiany miejsca wsiadania lub wysiadania na trasie przejazdu innego niż

ze zmiany miejsca wsiadania/wysiadania.
14.

grup

Transport odbywa się pod opieką naszych instruktorów lub wychowawców.

tylko

i

wyłącznie

na

podstawie

przedstawienia

pisemnego

