Regulamin organizacji i uczestnictwa w imprezach turystycznych (wycieczkach)
organizowanych przez Oddział PTTK w Bochni
I. Oświadczenia organizatora imprezy turystycznej
Oddział PTTK w Bochni (zwany dalej Organizatorem) oświadcza, że:
• zgodnie z treścią posiadanego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i
pośredników turystycznych, jest uprawniony do zorganizowania imprezy turystycznej
objętej niniejszą umową,
• w związku z prowadzoną przez siebie działalnością posiada gwarancję turystyczną od
odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki, wystawioną przez UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (Nr 1263884481 z dnia
14.06.2021r.)
• wszystkie udzielone mu w powyższym zakresie zezwolenia i zabezpieczenia są
aktualne i pozostaną aktualne w czasie trwania imprezy.
II. Organizacja imprezy
1. Organizator zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić imprezę turystyczną (zwaną
dalej Imprezą) zgodnie z ogłoszoną ofertą, która powinna zawierać:
• datę i miejsce trwania imprezy,
• rodzaj środka transportu,
• godzinę i miejsce wyjazdu i planowanego powrotu,
• położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego,
• liczbę i rodzaj posiłków,
• program zwiedzania.
• inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej.
2. W powyższym zakresie, w sytuacjach niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega
sobie prawo do dokonania niezbędnych zmian, tak w czasie przed terminem imprezy jak i w
czasie jej realizacji.
III. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie
1. Imprezy organizowane przez Oddział PTTK w Bochni odbywają się bez względu na
warunki atmosferyczne.
2. Uczestników Imprezy obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni do aktualnej pory roku i
warunków pogodowych. Radzimy też zabrać ze sobą termos z ciepłą herbatą oraz dużo
dobrego humoru.
3. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty.
4. Młodzież do lat 18. może wziąć udział w imprezie tylko pod opieką osób dorosłych.
IV. Zgłoszenie na Imprezę
1. Zgłoszenia na ogłoszoną ofertę Imprezy można dokonać telefonicznie, pocztą elektroniczną
lub osobiście w Biurze Organizatora.
2. W chwili zgłoszenia na Imprezę należy uiścić na rzecz Organizatora wymaganą zaliczkę.
W przypadku zgłoszenia telefonicznego lub pocztą elektroniczną należy tego dokonać w
ciągu 2 dni. Nie spełnienie tego wymogu powoduje automatyczne skreślenie zgłoszonej
osoby z listy uczestników Imprezy.
3. Możliwe jest dokonanie płatności gotówką/kartą w siedzibie Organizatora lub przelewem
na konto.
4. Członkom PTTK, którzy w czasie realizacji Imprezy mają opłacone składki członkowskie
udzielany jest rabat, którego wysokość każdorazowo zawarta jest w ofercie Imprezy.
V. Rezygnacja z uczestnictwa w Imprezie

1. Każda osoba przyjęta na listę uczestników Imprezy może z niej zrezygnować, w formie
pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji uznaje się datę otrzymania pisma przez
Organizatora.
2. Koszty rezygnacji z udziału w Imprezie wynoszą:
a) w przypadku rezygnacji w terminie od 14 do 3 dni przed rozpoczęciem Imprezy – kwota
wpłaconej zaliczki,
b) w przypadku rezygnacji w terminie poniżej 3 dni przed rozpoczęciem Imprezy – 100%
ceny Imprezy.
3. Każda osoba przyjęta na Imprezę może w dowolnym czasie, nie później jednak niż na 24
godziny przed rozpoczęciem Imprezy, przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w
Imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu zawartej umowy uprawnienia oraz obowiązki.
4. Organizatorzy nie zwracają kosztów wycieczki osobom zgłoszonym i przyjętym na
imprezę, które nie wzięły w niej udziału.
VI. Odpowiedzialność organizatora wobec wypadków i szkód powstałych w czasie
trwania Imprezy
Kierownictwo imprezy nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z winy jej uczestników
wypadki i spowodowane szkody, zarówno wobec innych uczestników imprezy, jak i osób
trzecich.
VII. Odwołanie imprezy
1. Na 7 dni przed planowanym terminem Impreza może zostać odwołana przez Organizatora,
ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń lub jeżeli realizacja Imprezy stała się
niemożliwa z przyczyn od Organizatora niezależnych. O tym fakcie Organizator
niezwłocznie poinformuje wszystkich przyjętych na listę uczestników Imprezy.
2. W przypadku odwołania Imprezy Organizator zwróci wszystkim osobom przyjętym na listę
uczestników Imprezy dokonaną wpłatę w pełnej wysokości.
VIII. Ubezpieczenie uczestników imprezy
1. Wszyscy uczestnicy Imprezy, będący członkami PTTK i mający zapłacone na bieżąco
składki członkowskie, są ubezpieczeni przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO
Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1 (zwane dalej ERGO Hestia S.A.) od
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na sumę 20 000 zł. Osoby nie będący
członkami PTTK winne ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we
własnym zakresie.
2. Uczestnik Imprezy oświadcza, że zwalnia lekarzy leczących go w kraju z obowiązku
dochowania tajemnicy lekarskiej wobec ERGO Hestia S.A. oraz zezwala na udostępnienie
ERGO Hestia S.A. dokumentacji z przebiegu leczenia.
3. Osoba, która dokonuje płatności za imprezę turystyczną w imieniu własnym oraz innych
osób oświadcza, że zapoznała się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia
Podróże (ABC-HP-01/16), jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Oddział PTTK w
Bochni umowy ubezpieczenia na rzecz uczestników imprezy oraz oświadcza w imieniu
własnym i osób, na rzecz których dokonuje płatności, że akceptuje te warunki ubezpieczenia.
4. Osoba, która dokonuje płatności za imprezę turystyczną w imieniu własnym oraz innych
osób oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych
tych osób podanych we wniosku o ubezpieczenie przez ERGO Hestia S.A. (zgodnie z
przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych). Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje
mu prawo wglądu i modyfikacji danych.
5. O wszelkich zmianach danych podanych w umowie każdy uczestnik Imprezy powinien
niezwłocznie powiadomić Organizatora
IX. Postanowienia końcowe

1. Zapisując się na Imprezę każdy jej uczestnik akceptuje zawarte w ofercie warunki oraz
wyraża zgodę na publikowanie zdjęć z tego wydarzenia na stronach internetowych Oddziału
PTTK w Bochni i podmiotów z nim współpracujących oraz na lokalnych portalach
informacyjnych.
2. Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu oraz zasad kulturalnego zachowania się
uczestnicy Imprezy mogą być z niej wykluczeni.
3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należą do kierownictwa Imprezy i Zarządu
Oddziału PTTK w Bochni.

