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1. Postanowienia ogólne 
1.1. Prawa i obowiązki Uczestników imprezy turystycznej określa Umowa-zgłoszenia o 
udział w imprezie turystycznej oraz niniejsze warunki uczestnictwa, które stanowią  
integralną część Umowy.  
1.2. TRAVEL EXPERIENCE zobowiązuje się spełnić wszystkie świadczenia, określone w 
Umowie, w sposób należyty i zgodny z ofertą i programem imprezy, które to 
dokumenty stanowią załącznik do Umowy i jej integralną część.   
1.3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wizowych, celnych i 
dewizowych kraju, których granic przekracza w trakcie imprezy oraz do posiadania 
wszystkich ważnych dokumentów uprawniających do podróży, mają na uwadze, że 
data ważności paszportu nie może być krótsza niż 6 miesięcy od daty zakończenia 
imprezy. Uczestnik zobowiązuje się powiadomić TRAVEL EXPERIENCE o wszelkich 
zmianach jego danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, numer paszportu lub 
innego dokumentu tożsamości.  
 
 
 
2. Zawarcie umowy 
2.1. Zawarcie Umowy-zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej zorganizowanej 
przez TRAVEL EXPERIENCE następuje z chwilą podpisania Umowy przez Uczestnika 
(lub osobę przez niego upoważnioną) oraz przedstawiciela lub pełnomocnika TRAVEL 
EXPERIENCE.  
2.2. Uczestnikiem imprezy turystycznej jest osoba zgłaszająca, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych oraz wszystkie inne osoby wpisane przez osobę 
zgłaszającą do Umowy. 
2.3. W przypadku, gdy osobą zgłaszającą jest małoletni, który ukończył 13 lat, do 
zawarcia umowy niezbędna jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, wyrażona na 
piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi.   
2.4. Wpisanie Uczestnika na listę uczestników imprezy następuje po podpisaniu 
Umowy i wpłaceniu zaliczki w wysokości 40% ceny imprezy, określonej w Umowie, 
jeżeli Umowa jest zawierana na więcej niż 40 dni przed rozpoczęciem imprezy. 
Zaliczkę należy uiścić w terminie 3 dni od daty podpisania Umowy, przelewem na 
podany wyżej rachunek bankowy lub w siedzibie TRAVEL EXPERIENCE. Pozostała cena 
imprezy jest uiszczana w terminie i na warunkach określonych w pkt 3.  
2.5. W sytuacji, gdy Umowa jest zawierana w terminie krótszym niż 40 dni przed 
rozpoczęciem imprezy, Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty całej ceny imprezy w 
terminie 5 dni od daty podpisania Umowy, przelewem na podany wyżej rachunek 
bankowy lub w siedzibie TRAVEL EXPERIENCE. W takim przypadku, wpisanie 
Uczestnika na listę uczestników imprezy następuje po podpisaniu Umowy i zapłacie 
całej ceny imprezy.   
 
 
 
3. Warunki płatności  
3.1. Cena imprezy turystycznej obejmuje koszt trzech usług: usługi przewozowej, 
usługi pobytowej i ubezpieczeniowej.  
3.2. Cena imprezy nie obejmuje opłat paszportowych, wizowych, celnych, opłat za 
nadbagaż, kosztów dojazdu Uczestnika z miejsca zamieszkania na miejsce zbiórki i z 
powrotem oraz usług indywidualnie zamawianych przez Uczestnika podczas pobytu za 
granicą, jak wycieczki lokalne (fakultatywne), opłaty za rozmowy telefoniczne, chyba 
że Umowa stanowi inaczej. 
3.3. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia całej ceny imprezy nie później niż 40 
dni przed rozpoczęciem imprezy, z zastrzeżeniem pkt 2.4. i 2.5. Wpłaty mogą zostać 
dokonane przelewem na podany wyżej rachunek bankowy lub w siedzibie TRAVEL 
EXPERIENCE.  
3.4. Cena imprezy, w której transport lotniczy jest realizowany samolotami 
rejsowymi, składa się z dwóch składowych: ceny biletu lotniczego wraz ze wszystkimi 
składowymi oraz pozostałych kosztów imprezy, określonych w Umowie. W przypadku 
takiej imprezy, TRAVEL EXPERIENCE przedstawia Uczestnikowi ofertę wraz z 
rezerwacją biletu lotniczego, z wymienioną ceną, terminem wykupu oraz warunkami 
taryfy lotniczej. Jeżeli Uczestnik zaakceptuje przedstawione mu warunki transportu 
lotniczego, zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny biletu lotniczego najpóźniej do, 
podanego w warunkach transportu, dnia wykupu biletu i równoczesnego przesłania do 
TRAVEL EXPERIENCE potwierdzenia dokonania tej wpłaty, nawet jeżeli jest to termin 
dłuższy niż 40 dni przed rozpoczęciem imprezy. Pozostałe koszty takiej imprezy są 
regulowane stosownie do postanowień pkt 3.1-3.3.  
 
 
 
4. Dozwolone zmiany. Odwołanie imprezy 
4.1. TRAVEL EXPERIENCE zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w 
następujących przypadkach: 
- wzrostu kosztów transportu 
- wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak opłaty  
lotniskowe, załadunkowe, przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych 
- wzrostu kursów walut,  
o czym Uczestnik zostanie powiadomiony na piśmie. 
Zmiana ceny imprezy może nastąpić najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem 
imprezy.  
4.2. W terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie ceny imprezy 
Uczestnik może, powiadamiając o tym TRAVEL EXPERIENCE na piśmie, zaakceptować 
zmienioną cenę imprezy albo od Umowy odstąpić. W razie odstąpienia od Umowy, 
Uczestnik otrzymuje zwrot dokonanych wpłat. 
4.3. TRAVEL EXPERIENCE  zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od 
niego niezależnych, z powodu działania siły wyższej (działania wojenne, akty terroru, 
rozruchy i niepokoje społeczne, strajki, destabilizacje polityczne, kataklizmy 
przyrodnicze, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, wybuchy wulkanu, epidemie). W takim 
przypadku Uczestnik otrzyma zwrot wszystkich dokonanych wpłat. 
4.4. TRAVEL EXPERIENCE zastrzega sobie również prawo odwołania imprezy z 
powodu braku wymaganej minimalnej liczby uczestników, określonej w Umowie. 
Uczestnik zostanie o tym powiadomiony na piśmie najpóźniej na 21 dni przed datą 

rozpoczęcia imprezy. Uczestnik otrzymuje wówczas zwrot wszystkich dokonanych 
wpłat. 
4.5. W razie wystąpienia zdarzeń, niezależnych od TRAVEL EXPERIENCE, które 
powodują konieczność zmiany istotnych warunków Umowy (w szczególności: terminu, 
programu imprezy lub miejsca zakwaterowania), TRAVEL EXPERIENCE niezwłocznie 
poinformuje Uczestnika o zaistnieniu tych zdarzeń i wynikających z nich zmianach.         
W terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie Umowy, Uczestnik 
może na piśmie zaakceptować zmienione warunki Umowy albo zrezygnować z 
imprezy. W przypadku rezygnacji z imprezy, Uczestnik otrzymuje zwrot dokonanych 
wpłat. 
 
 
5. Rezygnacja z imprezy, zmiana uczestnika  
5.1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie, składając oświadczenie na 
piśmie i ponosząc koszty faktycznie poniesione przez TRAVEL EXPERIENCE w celu 
wykonania Umowy (takie jak koszty administracyjne, rozmów telefonicznych, opłat 
bankowych, koszty biletów lotniczych, bezzwrotnych zaliczek uiszczonych w celu 
wykonania Umowy). Za datę rezygnacji, decydującej o ustaleniu wysokości kosztów, 
przyjmuje się dzień wpływu pisemnego oświadczenia o rezygnacji do siedziby TRAVEL 
EXPERIENCE. 
5.2. Uczestnik może przenieść na osobę, która spełnia warunki udziału w imprezie, 
wszystkie prawa i obowiązki przysługujące mu z tytułu Umowy, za zapłatą wszystkich 
wynikłych z tej zmiany kosztów. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest 
skuteczne wobec TRAVEL EXPERIENCE z chwilą zawiadomienia o tym na piśmie, nie 
później niż w terminie 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Za nieuiszczoną część ceny 
imprezy oraz koszty, poniesione przez TRAVEL EXPERIENCE w wyniku zmiany osoby 
uczestnika, odpowiadają solidarnie Uczestnik, będący pierwotnie stroną Umowy i 
osoba przejmująca jego uprawnienia.    
 
 
 
6. Ubezpieczenie 
6.1. Każdy z Uczestników jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków 
i kosztów leczenia w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AXA TOWARZYSTWO 
UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A. w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51. Zakres 
ubezpieczenia zależy od rodzaju imprezy, a  informacja o tym jest podawana w 
Umowie-zgłoszeniu.   
6.2. W cenie imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z udziału 
w imprezie. TRAVEL EXPERIENCE  zaleca zawarcie takiego ubezpieczenia. Koszt 
ubezpieczenia wynosi 3% ceny imprezy. 
6.3. Po spełnieniu przez Uczestnika warunków określonych w pkt 2.4.-2.5. i 
umieszczeniu Uczestnika na liście uczestników imprezy, TRAVEL EXPERIENCE wyda 
Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy gwarancji ubezpieczeniowej na 
wypadek niewypłacalności Organizatora wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o 
wypłatę środków z tej gwarancji.  
 
 
 
7. Reklamacje  
7.1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Uczestnik stwierdza wadliwe wykonanie 
Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym TRAVEL EXPERIENCE oraz 
wykonawcę usługi, który jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wadliwości. 
7.2. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w pkt 7.1., Uczestnik może złożyć  
TRAVEL EXPERIENCE pisemną reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w 
sposobie wykonania Umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia imprezy.  
7.3. TRAVEL EXPERIENCE zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji oraz 
udzielenia Uczestnikowi odpowiedzi w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty jej 
otrzymania, a w przypadku reklamacji zgłoszonej w trakcie trwania imprezy, w 
terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej.   
 
 
 
8. Odpowiedzialność  
8.1. TRAVEL EXPERIENCE ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
jest spowodowane wyłącznie: 

 działaniem lub zaniechaniem Uczestnika  
 działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w 

wykonaniu usług wynikających z Umowy-zgłoszenia, jeżeli tych działań 
lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć 

 siłą wyższą  
8.2. TRAVEL EXPERIENCE  ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności 
całkowitej ceny imprezy względem każdego Uczestnika. Ograniczenie 
odpowiedzialności nie dotyczy szkód na osobie.  
 
 
 
9. Postanowienia końcowe   
9.1. Impreza zaczyna się wylotem z terytorium Polski i  kończy się w chwili lądownia 
w Polsce, chyba że Umowa stanowi inaczej 
9.2. Wszelkie dokumenty podróży wydawane są w siedzibie TRAVEL EXPERIENCE,  
przesyłane do Uczestnika listem poleconym lub wręczane mu osobiście w dniu 
rozpoczęcia imprezy.   
9.3. Wszystkie informacje zamieszczone w katalogu, warunkach uczestnictwa, ofercie 
i programie imprezy odpowiadają stanowi na dzień złożenia ich do druku lub 
umieszczenia na stronie www.travel-experience.pl. Wiążące dla Uczestnika są warunki 
uczestnictwa, program imprezy i oferta doręczone mu przed zawarciem Umowy.   
9.4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się odpowiednio przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (t.j.: 
Dz. U. z 2004 r., nr 223, poz. 2268 z późn. zm.). 
 
 
 
 


