
Najważniej§ze prawa ucze§tnika imprezy tury§tycznej zgodnie z dyrektywą (tIE) 201512302

- Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podrózni otrzymają wszystkie
niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.

- Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie
wszystkich usług turystycznych objętych umową.

- Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą
skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
- Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym
tetminie, z zastzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.

- Cena imprezy furystycznej moze zostać podwyzszona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone
koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadn;rm
przypadku podwyzka ceny nie może nastąliĆ później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej. Jezeli podwyżka ceny przekracza $o/a ceny imprezy turystycznej, podróżny może
rozwiązać umowę. JeśIi organizator furystyki zasftzega sobie prawo do podwyzszenia ceny,
podrózny ma prawo do obnizki ceny, jezeli obniżyły się odpowiednie koszty.

- Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać
pełen zwTot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż
cena, zmieni się w znaczący sposób. Jezeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną
odwoła ją przed rozpoczęciem, podróŻni mają prawo do zwrotu wpłat oraz, w stosownych
przypadkach, do rekompensaty.

- W Wątkowych okolicznościach - na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują
poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą łvpłynąć na imprezę turystyczną -

podrózni mogą przed rozpoczęciem imprezy furystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia
jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
- Ponadto podrózni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy nrrystycznej
tozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.

- Jezeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane
zgodnie z umową będą musiały zostać zaproponowa]ne podróżnemu, bez dodatkowych kosztów,
odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową co
istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator nlry§tyki nie zdoła usunąć
problemu, podrózni mogą rozwiry,ać umo\Mę bez opłaty zarozwiązanie.
- Podróżni są równiez uprawnieni do otrz3rmania obńżki ceny lub rekompensaty za szkodę w
przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania usług furystycznych.
- Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej synlacji.
- W przypadku gdy organizator furystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli
organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza
furystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróznych do kraju. Totus Outdoor sp. z
o.o. wykupił w Signal Iduna SATU zabezpieczenie na wypadek ńewypłacalności. Podróżni mogą
kontaktowaĆ się ztym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (dane
kontaktowe, wT.ź znazwą, adresem geograficznym, adresem poczty elektronicznej i numerem
telefonu), jeżeli z powodu niewpłacalności Tofus Outdoor sp. z o.o. dojdzie do odmowy
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świadczenia usług.
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- Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podrózni otrzymają wszystkie
niezbędne informacje na temat imprezy furystycznej.

- Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie
wszystkich usług turystycznych objętych umową.

- Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą
skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
- Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym
terminie, z zasftzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.

- Cena imprezy furystycznej moze zostać podwyzszona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone
koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w zadn3rm
przypadku podwyżka ceny nie może nastąliĆ póŹniej niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza Io/a ceny imprezy furystycznej, podróżny moze
rozwiązaĆ umowę. Jeśli organizator furystyki zasftzega sobie prawo do podwyzszenia ceny,
podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.

- Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać
pełen zwTot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż
cena, zmieni się w znaczący sposób. Jezeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną
odwoła ją przed rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz, w stosownych
przypadkach, do rekompensaty.

- W Wątkowych okolicznościach - na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują
poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłyrrąć na imprezę turystyczną -
podróżni mogą przed rozpoczęciem imprezy furystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia
jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
- Ponadto podrózni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej
rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.

- Jezeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrea]izowane
zgodnie z umową będą musiały zostać zaproponowane podróznemu, bez dodatkowych kosztów;
odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową co
istotnie wpływa na realizację imprezy furystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć
problemu, podrózni mogą rozwiąr,ać umovrę bez opłaty za rozwiązanie.
- Podróżni są równiez uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
- Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej synlacji.
- W przypadku gdy organizator furysryki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli
organizator furystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turysĘcznej i jezeli impreza
fury§tyczna obejmuje transport, zapewniony jest powTót podróznych do kraju. Totus Outdoor sp. z
o.o. wykupił w Signal Iduna SATU zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą
kontaktować się ltym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściw5rm organem (dane
kontaktowe, wTa7, znazwąb. adresem geograficznym, adresem poczty elektronicznej i numerem
telefonu), jeżeli z powodu niewypłacalności Totus Outdoor sp. z o.o. dojdzie do odmowy
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świadczenia usług.


