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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA (OWU) 

w imprezach organizowanych przez biuro podróży IDEAL TRAVEL 

s.c. z dnia 08. stycznia 2021 r. 

 
1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE, ZAWARCIE UMOWY. 

1.1. Przez użyte w ogólnych warunkach uczestnictwa określenia należy rozumieć: 

a) ogólne warunki uczestnictwa (OWU) – warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez biuro 

podróży IDEAL TRAVEL (organizator) 

b) IMPREZA, impreza turystyczna, usługa turystyczna – impreza organizowana przez biuro podróży IDEAL  

TRAVEL 

c) IDEAL TRAVEL – organizator - biuro podróży z siedzibą w Polsce, w  Poznaniu 60-129, przy ul. Sielskiej 

14/lok.1, będące organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia  z 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U.  2017 poz. 2361 z późniejszymi zmianami) i 

posiadające zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych nr 666, wydane 

przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, posiadające NIP 7831713522 oraz Gwarancje 

Ubezpieczeniową wystawioną przez  TU Europa S.A.  

d) Zleceniodawca / Osoba zamawiająca/ Zamawiający – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o 

imprezę turystyczną na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby,  

a zawarcie takiej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoba, na rzecz której 

umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych 

objętych uprzednio zawartą umową.                                                                                                 

e) Organizator – biuro podróży IDEAL TRAVEL. 

f) UMOWA, dowód rezerwacji, bilet – dokument wydany przez IDEAL TRAVEL jako potwierdzenie danej 

rezerwacji lub pakietu usług turystycznych 

1.2. Katalogi i inne informacje pisemne organizatora stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Do 

zawarcia umowy dochodzi w drodze złożenia zgłoszenia przez Zleceniodawcę, a następnie jego przyjęcia 

oraz potwierdzenia przez IDEAL TRAVEL. Organizator potwierdza lub nie potwierdza przyjęcia zgłoszenia 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. 

1.3. Stronami umowy są: biuro podróży IDEAL TRAVEL (Organizator)  

oraz Zleceniodawca/ Osoba zamawiająca – wyszczególniony na Umowie/dowodzie rezerwacji. 

1.4. Zleceniodawca przekazuje Organizatorowi dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia procesu 

rezerwacji. Zleceniodawca przekazując dane potwierdza zapoznanie się i akceptację zasad z „Karta 

Informacyjną RODO” dotyczącą ochrony danych osobowych w IDEAL TRAVEL. Dodatkowe informacje 

zawiera akapit nr 8. 

1.5. Przed zawarciem umowy Organizator udziela Zleceniodawcy szczegółowych informacji na temat 

wybranej imprezy, przedstawia Ogólne Warunki Uczestnictwa oraz przekazuje SFI (Standardowy Formularz 

Informacyjny), które znajdują się również na stronie internetowej: https://idealtravel.pl/owu/ 

1.6. Zawarcie umowy o organizację imprezy turystycznej lub udział w niej następuje z chwilą podpisania 

umowy przez Zleceniodawcę i uprawnionego przedstawiciela IDEAL TRAVEL. Uznaje się za posiadającą 

moc prawną umowę podpisaną: w siedzibie organizatora, pocztą elektroniczną(skan obustronnie podpisanej 

umowy) lub pocztą tradycyjną(podpisana umowa w wersji papierowej). Umowa taka nabiera mocy po: 

a) Odesłaniu lub przekazaniu podpisanej Umowy i OWU przez Zleceniodawcę i/lub dokonanie określonej w 

umowie wpłaty za rezerwację – zaliczka lub wpłata pełna, 

b) przekazanie pełnych i poprawnych danych osobowych i teleadresowych Zleceniodawcy 

Uznaje się dodatkowo, iż Zleceniodawca także akceptuje Umowę oraz OWU dokonując wpłaty(częściowej-

zaliczka i/lub całkowitej) na rachunek bankowy IDEAL TRAVEL s.c. lub uiszczając tę opłatę gotówką w 

siedzibie Organizatora. 

1.7. W chwili zawarcia umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu Organizator udostępnia Zleceniodawcy na 

trwałym nośniku kopię tej umowy lub potwierdzenie jej zawarcia. 

1.8. W przypadku zawierania umowy na rzecz Uczestników, Zleceniodawca jest zobowiązany do przekazania 

Uczestnikom wszystkich informacji określonych przez OWU, w tym w szczególności o ochronie danych 

osobowych. Uczestnik, na rzecz którego Zleceniodawca zawarł umowę, nie może powoływać się na 

nieznajomość warunków umowy, o ile warunki te zostały przez Organizatora przedstawione Zleceniodawcy i 

przez niego zatwierdzone podpisem na Umowie i dokonaniem wpłaty na konto Organizatora. 

1.9. Za zgodą IDEAL TRAVEL w porozumieniu ze Zleceniodawcą mogą być wprowadzone do umowy 

postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych warunkach ogólnych. 

1.10. Umowa/Zgłoszenie o organizację imprezy turystycznej, OWU, warunki ubezpieczenia podróży oraz 

opis imprezy są integralnymi częściami umowy. 

1.11. Podpisując umowę lub dokonując wpłaty zaliczki lub całości wartości rezerwacji Zleceniodawca 

deklaruje fakt sprawdzenia oraz potwierdzenia widocznych w dokumentach rezerwacyjnych(Umowa) danych 

osobowych uczestników: umowa lub bilet lotniczy/bilet autokarowy. Późniejsze zmiany danych osobowych 

(lub poprawienie błędnie podanych przy zawieraniu umowy) wiążą się z dodatkowymi kosztami, które opłaca 

Zleceniodawca. 

1.12. Podpisując umowę albo wpłacając zaliczkę lub całość wartości rezerwacji Zleceniodawca oświadcza, że 

zna i akceptuje aktualne warunki wjazdowe - paszportowo-wizowe kraju docelowego. Wszelkie koszty 

anulacji, zmiany rezerwacji z w.w. powodu opłaca Zleceniodawca. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za odmowę przekroczenia granicy Uczestnikowi wydaną przez odpowiednie organy(np. policja, straż 

graniczna), odmowę wydania wizy i tym podobnych. 

2. CENA. WARUNKI PŁATNOŚCI. SPOSÓB ZAPŁATY. 
2.1. Zleceniodawca zobowiązany jest dokonywać wpłat w wysokościach i terminach określonych w umowie. 

Brak wpłat w terminie oznacza zerwanie umowy z winy Zleceniodawcy, przy czym niedotrzymanie terminu 

uważa się za datę jej rozwiązania. 

2.2. Jeżeli do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest więcej niż 30 dni, Zleceniodawca pobiera maksymalną 

zaliczkę w wysokości 30% wartości imprezy. Jeżeli do rozpoczęcia imprezy zostaje mnie niż 30 dni 

obowiązuje płatność całkowitej kwoty Umowy w momencie rezerwacji. 

2.3. Brak wpłaty w terminie oznacza odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę i rodzi skutki zgodnie z pkt 

5.3. niniejszych warunków uczestnictwa.  

2.4. Zleceniodawca zobowiązany jest wpłacić 100% ceny najpóźniej na 30 dni przed planowanym 

rozpoczęciem imprezy występującej w Umowie, chyba że umowa mówi inaczej. Za skuteczność wpłaty 

uznaje się wpływ środków na konto Organizatora lub przesłanie przez Zleceniodawcę oryginalnego 

bankowego potwierdzenia płatności na konto Ideal Travel. 

2.5. Organizator gwarantuje stałą cenę wyłącznie w przypadku zachowania warunków realizacji umowy i 

liczby uczestników ustalonych w umowie z zastrzeżeniem pkt 2.6. . 

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo podwyższenia ceny/wartości Umowy - ceny imprezy turystycznej 

wyłącznie w okolicznościach: 

a) wzrostu opłat urzędowych lub podatków 

b) wzrostu kursu walut  

c) zmiany ceny wiz czy stosownych pozwoleń wjazdu 

2.7. Podwyższenie ceny, o którym mowa w pkt 2.6. może nastąpić w terminie nie krótszym niż 21 dni przed 

rozpoczęciem imprezy. 

2.8. Zleceniodawca może zapłacić cenę za imprezę turystyczną w następujący sposób: 

a) gotówką – w siedzibie IDEAL TRAVEL lub przelewem bankowym organizatorowi –  tylko zaliczka 30%, 

b)przelewem na konto organizatora – zaliczka 30% i dopłata  

do całości wartości imprezy turystycznej. 

2.9. Strony mogą ustalić w odrębnym dokumencie inny sposób i terminy płatności niż wymienione w 

punktach 2.2. i 2.4. 

 

3. PRAWA i OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY 

3.1. Zleceniodawca ma prawo do otrzymania wszystkich świadczeń określonych w Umowie, która określa: 

termin, ilość uczestników, rodzaje usług i ich ilość, wartość świadczeń i dodatkowe postanowienia dotyczące 

realizacji usług przez Organizatora. 

3.2. Zleceniodawca ma prawo do dokonywania zmian świadczeń ustalonych w Umowie w terminie do 21 dni 

roboczych przed datą rozpoczęcia imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia zmian 

zgłoszonych po tym terminie lub niemożliwych do realizacji z przyczyn operacyjnych. Wszystkie zmiany w 

umowie muszą być dokonywane drogą pisemną pod rygorem nieważności. Dokonanie zmian może wiązać 

się ze zmianą wartości/ceny Umowy, którą musi zaakceptować Zleceniodawca i uiścić za nią dopłatę, przed 

dokonaniem i potwierdzeniem zmiany przez Organizatora. 

3.3. Możliwe jest wprowadzanie zmian programowych w trakcie trwania imprezy za zgodą obydwu stron 

Umowy. W przypadku rezygnacji z części świadczeń Zleceniodawca zobowiązany jest wydać osobie 

reprezentującej organizatora taką dyspozycję na piśmie. 

3.4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy w trakcie trwania danej imprezy organizator nie 

wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, wówczas 

Organizator wykona w ramach tej imprezy, bez obciążania Zleceniodawcy dodatkowymi kosztami, 

odpowiednie świadczenie zastępcze o ile będzie możliwa realizacja. 

3.5. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego, o którym mowa w pkt. 3.4. jest niższa od jakości usługi 

określonej w programie imprezy, Zleceniodawca może zażądać odpowiedniego obniżenia ustalonej ceny 

imprezy. 

3.6. Zleceniodawca może za zgodą Organizatora w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy przenieść 

wszelkie wynikające z umowy uprawnienia i obowiązki na inną osobę spełniającą warunki udziału w 

imprezie jeżeli warunki rezerwacji określone w odrębnej umowie nie stanowią inaczej. 

3.7. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku 

zmiany uczestników Zleceniodawca i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. 

3.8. Zleceniodawcy nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn 

nieleżących po stronie Organizatora lub z powodu przerwania jego udziału w imprezie  lub czasowego 

wstrzymania imprezy przez policję lub inne służby. 

3.9. W przypadku rezygnacji przez Zleceniodawcę lub Uczestników z części świadczeń (wymienionych w 

Umowie) podczas imprezy Zleceniodawcy nie przysługuje prawo roszczeń o zwrot związanych z nim 

kosztów. 

3.10. Za szkody powstałe z winy uczestników imprezy wymienionych w Umowie lub na „Liście 

Uczestników” odpowiada Zleceniodawca lub osoba go reprezentująca. Za wyrządzone szkody 

Zleceniodawca lub jego przedstawiciel zobowiązany jest do zadośćuczynienia w miejscu ich powstania ze 

środków własnych (hotel, autokar, restauracja, muzeum i inne odwiedzane obiekty itp.). 

3.11. Reprezentant Organizatora zapewnia uczestnikom przebieg imprezy zgodnie z warunkami zawartej 

umowy, przyjmuje wszystkie uwagi i reklamacje w trakcie trwania imprezy. 

3.12. W trakcie trwania imprezy uczestnicy imprezy zobowiązani  

są do stosowania się do wskazówek reprezentanta organizatora lub pracownika lokalnego przedstawiciela 

organizatora dotyczących realizacji programu. 

3.13. Uczestnicy imprezy turystycznej zobowiązani są do posiadania przy sobie określonych dokumentów 

niezbędnych do realizacji świadczeń (np. legitymacje szkolne/studenckie, paszporty, dowody osobiste itp). 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i koszty powstałe w wyniku braku koniecznych 

dokumentów. 

3.14. Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem imprezy: 

a) jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych  zawartych w Umowie lub 

b) nie może spełnić specjalnych wymagań, o których Zleceniodawca powiadomił Organizatora i na które 

strony umowy wyraziły zgodę, lub 

c) proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy zgodnie z zasadami opisanymi 

w pkt 2.6. niezwłocznie powiadamia o tym Zleceniodawcę w formie pisemnej(poczta, e-mail). Organizator 

może jednocześnie zaoferować Podróżnemu zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej 

lub wyższej jakości. W powiadomieniu Organizator w sposób jasny, zrozumiały i widoczny informuje 

Zleceniodawcę o: 

a) zmianach warunków umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę; 

b) rozsądnym terminie, w którym Zleceniodawca poinformuje Organizatora o swojej decyzji; 

c) odstąpieniu od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za 

odstąpienie w przypadku braku odpowiedzi Zleceniodawcy w wyznaczonym terminie; 

d) zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana. 

3.15. Zleceniodawca w terminie wyznaczonym przez Organizatora informuje go, że: 

a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy, albo 

b) odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za 

odstąpienie, albo 

c) odstępuje od umowy oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną. 

3.16. Jeżeli zmiany umowy lub zastępcza impreza turystyczna, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów 

imprezy, Zamawiający jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny. 

3.17. Organizator może rozwiązać umowę i dokonać Zleceniodawcy pełnego zwrotu wpłat dokonanych z 

tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli: 

a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie, jest mniejsza niż minimalna podana w umowie, lub 

b) Organizator nie może zrealizować umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i 

powiadomił Zleceniodawcę o rozwiązaniu umowy niezwłocznie przez rozpoczęciem imprezy turystycznej.  

3.18. W przypadku gdy umowa zostanie rozwiązana w trybie określonym w pkt 3.15 pkt b, Organizator nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy zwróci wpłaty dokonane przez Zleceniodawcę. 

4. UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW 

4.1. Uczestnicy imprez odbywających się na terenie RP ubezpieczeni są polisą NNW  pod warunkiem 

zgłoszenia chęci ubezpieczenia uczestników przez Zleceniodawcę, pokrycia przez Zleceniodawcę kosztów 

polisy oraz dostarczenia listy uczestników wycieczki (imię i nazwisko, adres i data urodzenia) przez 

Zleceniodawcę do Organizatora do daty określonej w umowie.  

4.2 W przypadku wyjazdów poza granicę RP uczestnicy są ubezpieczeni obowiązkowo i automatycznie 

polisą ubezpieczeniową KL i NNW. Obowiązek ubezpieczenia nakłada Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o 

imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361) 

4.3. Strony umowy ubezpieczenia są określone odpowiednim zapisem w umowie o organizację imprezy 

turystycznej. 

4.4. Wysokość sumy ubezpieczenia od  (KL) kosztów leczenia i (NNW) następstw nieszczęśliwych 

wypadków oraz innych składowych polisy ubezpieczeniowej podane są Umowie lub stosownej polisie 

ubezpieczeniowej będącej integralną częścią Umowy. 

4.5. Zleceniodawca oraz Uczestnicy mogą się ubezpieczyć dodatkowo(na życzenie) od kosztów rezygnacji  

z udziału w imprezie turystycznej za dodatkową opłatą. 

4.6 Zmiana wartości polisy ubezpieczeniowej KL/NNW na prośbę Zleceniodawcy nie może nastąpić później 

niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia imprezy. 

4.7. Ogólne warunki ubezpieczenia KL, NNW, kosztów rezygnacji - danej polisy są podawane przez firmę 

ubezpieczeniową tj. Ubezpieczyciela „TU Europa S.A.” i przekazywane Zamawiającemu przez Organizatora 

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY. 
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy  

z przyczyn niezależnych (decyzje władz państwowych, kataklizmów, działania sił wyższych itp.). 

Zleceniodawca otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty. Zleceniodawcy nie przysługuje odszkodowanie. 

5.2. W sytuacjach opisanych wyżej Organizator przedstawi Zleceniodawcy ofertę zastępczą lub zwróci całość 

wpłaconej kwoty bez potrąceń. Jeżeli Zleceniodawca, któremu przedstawiono ofertę zastępczą nie zgłosi 

pisemnie rezygnacji z imprezy w ciągu trzech dni roboczych od jej otrzymania, uznaje się, że ją przyjął.  

5.3. Zleceniodawca ma prawo do zmiany umowy lub odstąpienia od umowy w każdym czasie. Odstąpienie 

od umowy lub jej zmiana wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Wówczas Zleceniodawca ma 

obowiązek zwrotu wszystkich wydanych przez organizatora dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot 

wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztów poniesionych przez organizatora, zwanymi kosztami anulacji. 
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5.4. Koszty zmian lub rezygnacji o których mowa w punkcie 5.3. uzależnione są od: wynikających z 

warunków taryfy(np. biletów lotniczych) kosztów zmian, zwrotu lub wystawienia nowego biletu lotniczego, 

autokarowego, kolejowego oraz realnych kosztów rezygnacji i zmian innych usług turystycznych 

zarezerwowanych przez organizatora na potrzeby realizacji Umowy. Koszty te będą skalkulowane i 

przedstawione przez organizatora niezwłocznie po powiadomieniu go o zmianie bądź rezygnacji. Koszty 

anulacji mogą wzrosnąć wraz ze zbliżającym się terminem realizacji Umowy 

5.5. Zmiana warunków imprezy lub rezygnacja z imprezy winna być złożona w formie pisemnej i zostać 

potwierdzona (o ile istnieje możliwość zmian usług) przez Ideal Travel. 

5.6. Za  dokonanie  anulacji  Umowy lub  zmiany  w  umowie  organizator  doliczy, tytułem  poniesionych  

przez  siebie  kosztów  obsługi,  dodatkową opłatę serwisową: 

- w wysokości 50-100 zł od każdego uczestnika, którego dotyczy rezygnacja lub zmiana, w przypadku 

imprez samochodowych/autokarowych na terenie RP lub państw sąsiadujących lub Europy, 

-  w wysokości 100-300 zł od każdego uczestnika , którego dotyczy rezygnacja lub zmiana, w przypadku 

imprez lotniczych na terenie RP lub państw sąsiadujących lub Europy, 

- w wysokości 300-500 zł od każdego uczestnika , którego dotyczy rezygnacja lub zmiana w przypadku 

imprez lotniczych poza Europą. 

5.7. Za zmianę w umowie uznaje się: zmianę terminu imprezy, zmianę kraju lub miejsca docelowego 

imprezy, zmianę uczestnika i/lub danych osobowych uczestnika, zmianę przewoźnika zmianę miejsca 

wyjazdu/wylotu/powrotu, zmianę zakresu świadczeń hotelowych na niższe, zmianę programu Imprezy. 

5.8. Koszty zmian i koszty anulacji są sumą rzeczywistych kosztów zmian wynikających z anulacji lub zmian 

poszczególnych usług występujących w Umowie wraz z opłatami wymienionymi w pkt 5.6. 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA. 

6.1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług 

turystycznych chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem 

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

wykonywaniu usług przewidzianych w umowie (w tym także: decyzjami władz państwowych, decyzjami 

władz celnych i straży granicznej itp.), jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani 

uniknąć, albo siłą wyższą. 

6.2. Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie imprezy wynikłe z przyczyn od niego 

niezależnych - tj. warunki atmosferyczne, kataklizmy, decyzje państwowe, strajki, demonstracje, zamieszki, 

działania innych okoliczności siły wyższej lub leżącej po stronie Zleceniodawcy lub uczestników imprezy. 

6.3. Nie mogą być przedmiotem roszczeń okoliczności powodujące utrudnienia lub niewygodę, znane 

Zleceniodawcy przed rozpoczęciem imprezy. 

6.4. Organizator nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały zrealizowane z przyczyn 

leżących po stronie Zleceniodawcy lub uczestników. 

6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść prospektów hotelowych i innych dokumentów 

przygotowanych przez osoby trzecie, chyba że prospekt taki lub dokument został włączony do Umowy.  

6.6. Organizator nie ma wpływu na opóźnienia autokarów lub samolotów spowodowane wystąpieniem 

nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich możliwych 

środków takich jak: blokady dróg (roboty drogowe, wypadki), złe warunki atmosferyczne, meteorologiczne, 

zagrożenie bezpieczeństwa, strajki, zamknięte lotnisko, kolejki na granicy i kontrole bezpieczeństwa organów 

państwowych. 

6.7  Z uwagi na przepisy bezpieczeństwa związane z występowaniem wirusa SARS-COV2 lub innych chorób 

zakaźnych (w wyniku ogłoszenia epidemii lub zagrożenia epidemicznego) każdy Uczestnik Imprezy 

zobowiązany jest bezwzględnie do zapoznania się oraz przestrzegania zapisów bezpieczeństwa znajdujących 

pod adresem https://www.gov.pl/web/gis. Przepisy te są na bieżąco aktualizowane na powyższej stronie 

internetowej, dlatego Zleceniodawca/Podróżny powinien zweryfikować ich treść bezpośrednio przez 

podrożą.  

6.8 Ze względu na procedury bezpieczeństwa zastosowane w związku występowaniem zagrożenia 

spowodowanego wirusem SARS - COV 2 lub innych chorób zakaźnych (w wyniku ogłoszenia epidemii lub 

zagrożenia epidemicznego)  mogą występować ograniczenia w funkcjonowaniu: infrastruktury hotelowej: w 

szczególności wyposażenie pokoju, serwisu plażowego, serwisu posiłków ; transportu, muzeów, kin, teatrów, 

stadionów, obiektów gastronomicznych może odbywać się w rygorze sanitarnym . 

6.9 Funkcjonowanie hoteli, transportu, przewoźników, muzeów, boisk, miejsc rozrywki, obiektów 

gastronomicznych itp. jest regulowane przez prawo i rozporządzenia władz danego odwiedzanego kraju lub 

w Polsce - Rządu RP oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z prawem każda osoba uczestnicząca 

w podróży ma obowiązek do stosowania się do obowiązujących nakazów i musi liczyć się z możliwymi 

ograniczeniami lub zmienionymi zasadami korzystania z wyżej wymienionych miejsc. 

7. REKLAMACJE 
7.1. Jeżeli w trakcie imprezy Zleceniodawca stwierdza wadliwe wykonywanie umowy powinien 

niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora (pilota, przewodnika, przedstawiciela 

biura) a także współdziałać w celu uniknięcia ewentualnych dalszych szkód. 

7.2. Jeżeli na imprezie nie ma oficjalnego przedstawiciela biura, Zleceniodawca reklamacje składa pisemnie 

do kontrahenta, do którego usług ma uwagi (kierowca, kierownik hotelu, kierownik muzeum czy innego 

obiektu turystycznego). 

7.3. Zleceniodawca może złożyć pisemne zawiadomienie do reprezentanta organizatora. Reprezentant 

organizatora ma obowiązek na życzenie Zleceniodawcy potwierdzić pisemnie odbiór takiego zgłoszenia.  

7.4. Jeżeli usterka w realizacji umowy nie zostanie naprawiona Zleceniodawca powinien złożyć pisemną 

reklamację u pilota (przy imprezach, w których pilot uczestniczy) lub bezpośrednio u Organizatora (e-mail 

lub listem poleconym). Do reklamacji zgłoszonej po zakończeniu imprezy Zleceniodawca dołącza zgłoszenie 

wadliwego wykonywania umowy złożone w miejscu jego powstania (zgodnie z pkt 7.2.), którego przyjęcie 

pokwitował przedstawiciel kontrahenta. 

7.5. Pilot, rezydent i przedstawiciel Organizatora nie są uprawnieni do uznawania roszczeń Zleceniodawcy. 

Roszczenia te mogą być tylko dokumentowane i przekazywane organizatorowi pisemnie. 

7.6. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację bezzwłocznie i nie później niż w ciągu 30 dni od 

daty jej złożenia lub w przypadku złożenia reklamacji w trakcie trwania imprezy, 30 dni od jej zakończenia 

oraz udzielić Zleceniodawcy odpowiedzi listem poleconym. 

7.7. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator uzasadnia na piśmie przyczyny odmowy. 

7.8. Reklamacje dotyczące przelotu, opóźnień, zagubienia lub uszkodzenia bagażu w czasie przelotu 

podlegają przepisom: Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisanej w Chicago 

07.12.1944 r. (Dz.U. z 1959 r. nr 35, poz. 212 z późn. zm.),Konwencji warszawskiej z 12.10.1929 r. (Dz. U. z 

1933 r., nr 8, poz. 49) z późn. zmianami, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z 

11.02.2004 r. (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, 

odwołania lub dużego opóźnienia lotów). Zamawiający/Uczestnik ma prawo złożyć reklamację do linii 

lotniczej. 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

8.1. Dane osobowe Zamawiającego i Uczestników niezbędne są do realizacji umowy i przetwarzane są przez 

IDEAL TRAVEL zgodnie z wymienionymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych: - ustawa z 

dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z2016 r. poz. 922) (ustawa utraciła moc z dniem 

25.05.2018 r. z wyjątkiem art. 1, art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4-7, art. 14-22, art. 23-28, art. 31 oraz rozdziałów 4,5 

i 7) - ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) - rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) - 

zwanego inaczej „RODO”. Organizator jest Administratorem danych osobowych Zamawiających i 

Uczestników.  

8.2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem 

pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IDEAL TRAVEL s.c.., ul. Sielska 14/lok1, 60-129 Poznań 

lub drogą e-mailową pod adresem: iod@idealtravel.pl. Wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie 

później jednak niż w ciągu miesiąca po ich otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na 

skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Administrator 

poinformuje pisemnie lub mailowo. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że 

Zamawiający/Uczestnik otrzyma od Administratora informacje związane z przetwarzaniem danych, o których 

zaniechanie został złożony wniosek.  

8.3. Dane osobowe Zleceniodawcy, Zamawiającego i Uczestników wymienionych na Umowie lub w „Liście 

uczestników” jako załącznika do Umowy będą przetwarzane w celu: 

a) realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej (na podstawie art. 6 ust.1lit. b RODO) 

b) marketingu własnych produktów - w przypadku wyrażenia takiej zgody przez Podróżnego (na podstawie 

art. 6 ust.1lit.a RODO) 

c) obsługi reklamacji, zażaleń, bądź skarg dotyczących zawartej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO, a w zakresie w jakim podane zostały dane fakultatywne w celu ułatwienia kontaktu na podstawie 

wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  

d) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 

1 lit f. RODO,jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora. 

8.4. Organizator przetwarza następujące kategorie danych osobowych niezbędne do realizacji umowy: imiona 

i nazwiska, narodowość, adres, nr telefonu, adres e-mail, data urodzenia, dane dotyczące dokumentów 

tożsamości - dowodu osobistego 

lub paszportu, a także inne dane niezbędne w związku z realizacją pośrednictwa wizowego w przypadku 

zamówienia takiej usługi,  

8.5. W celu realizacji usługi dane osobowe są przekazywane podmiotom – kontrahentom krajowym i 

zagranicznym współpracującym z Administratorem, dostarczającym składowe zarezerwowanej imprezy 

turystycznej, takim jak: hotele, linie lotnicze, piloci, przewodnicy, firmy transportowe, lokalni kontrahenci 

zapewniający organizację programu zwiedzania w miejscu podróży, elektroniczne systemy rezerwacji za 

pomocą których rezerwowane są poszczególne usługi. W związku z tym, dane osobowe mogą być przez 

Administratora przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdzie co do zasady, nie stosuje się 

przepisów europejskich. Oznacza to, że ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być 

niewystarczająca. W odniesieniu do części z tych państw Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego 

poziomu ochrony danych osobowych, jednak przekazanie danych do państwa trzeciego jest niezbędne w celu 

wykonania umowy. 

8.6. Ponadto dostęp do danych osobowych Zamawiających i Uczestników mogą mieć następujący odbiorcy 

danych: upoważnieni pracownicy Administratora; usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w 

szczególności takie podmioty jak podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy - w 

zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania tych usług; podmioty uprawnione do 

otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; dostawcy usług zaopatrujący Administratora 

w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację współpracy oraz zarządzanie 

organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie oraz pocztowe); dostawcy usług prawnych i 

doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności 

kancelarie prawne, podatkowe oraz firmy windykacyjne). 

8.7. Okres przetwarzania danych osobowych Zamawiających i Uczestników do celów podanych w 8.3.a, c i 

d: czas realizacji umowy oraz 5 lat od daty zakończenia imprezy/usługi. 

Okres przetwarzania danych osobowych Zamawiających i Uczestników do celów podanych w p. 8. 3.b: do 

momentu wycofania zgody. 

8.8. Każdemu Zleceniodawcy i Uczestnikowi przysługują następujące prawa: 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub 

do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO. 

c) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn 

związanych ze szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

e) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w p. 8.3.b. 

8.9. Organizator zastrzega, że jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub 

nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, może pobrać opłatę na zasadach 

określonych w art. 12 ust. 5a RODO. 

Administrator zastrzega również, że może pobrać opłatę za dostarczenie kopii przetwarzanych danych 

zgodnie z zapisami art. 15 ust. 3 RODO. 

9. PODSTAWY PRAWNE UMOWY, KONSEKWENCJE PRAWNE  

WYNIKAJĄCE Z UMOWY, POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

9.1. Ogólne warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy. 

9.2. Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez IDEAL TRAVEL zostały opracowane 

na podstawie Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych  z 24. listopada 

2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych  (Dz. U.  2017 poz. 2361 z 

późniejszymi zmianami). 

9.3. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa nie narusza ważności 

pozostałych postanowień. 

9.4. W razie sprzeczności treści Umowy z warunkami uczestnictwa strony są związane umową. 

9.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa mają zastosowanie przepisy:  

- ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017, 

-kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93). 

9.6. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy, strony będą rozstrzygały 

polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania 

pozwanego lub sąd miejsca wykonania umowy.  

9.7. W przypadku niewypłacalności Organizatora, szczegółowych informacji udziela Zleceniodawcy: 

a) w zakresie pokrycia kosztów kontynuacji imprezy lub kosztów powrotu do kraju: Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61/ 626 66 66 lub najbliższa 

placówka konsularna RP b) w zakresie zwrotu całości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za 

imprezę: podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego (TU Europa S.A. – wystawca gwarancji 

ubezpieczeniowej ). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji oraz dołączyć 

kopię umowy i dowodu zapłaty za imprezę, oświadczenie Podróżnego o niewykonaniu przez Organizatora 

umowy oraz wskazać nrrachunku bankowego lub innego sposobu wypłaty z zabezpieczenia. 

9.8. IDEAL TRAVEL jest zgodnie z prawem RP płatnikiem składek na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny(TFG) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP), szczegóły: http://www.ufg.pl . Składki na 

TFG oraz TFP są obowiązkowe dla wszystkich imprez turystycznych, dla których owe fundusze zostały 

powołany i nakładają obowiązek prawny pobierania opłat-składek i przekazywania ich do TFG oraz TFP. 

9.9. Ogólne Warunki Uczestnictwa wchodzą w życie z dniem  

08. stycznia 2021 roku i obowiązują dla dołączonej Umowy. 

DATA:  

Podpis Zamawiającego…………………………………………………………… 
 

 

Podpis w imieniu Organizatora…………………………………………………… 
 

Zgadzam* / Nie zgadzam* się na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Ideal 

Travel s.c.. w celach marketingowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Zgadzam* / Nie zgadzam* się na wykorzystywanie mojego adresu e-mail do przesyłania 

informacji handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną 

 

 

Data i podpis Zleceniodawcy……………………………………… 

https://www.gov.pl/web/gis
http://www.ufg.pl/


 

 

 

 
STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 

  

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W  związku  z  

powyższym  będą  Państwu  przysługiwały  wszystkie  prawa  UE  mające  zastosowanie  do  imprez  turystycznych. Ideal Travel s.c. będzie 

ponosiła pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, Ideal Travel s.c.. 

posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa 

powrotu do kraju w przypadku, gdyby Ideal Travl s.c. stała się niewypłacalna.  

  

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302:  

 

-  Przed  zawarciem  umowy  o  udział  w  imprezie  turystycznej  podróżni  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 terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych 
dodatkowych kosztów.  

 

- Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa)  i zostało to 
wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy 

turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę.  Jeśli  organizator  turystyki  

zastrzega  sobie  prawo  do  podwyższenia  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 zwrot wszelkich wpłat,  jeżeli  jeden  

z  istotnych  elementów  imprezy  turystycznej,  inny  niż  cena,  zmieni  się  w  znaczący  sposób.  Jeżeli  przedsiębiorca odpowiedzialny  za  
imprezę  turystyczną  odwoła  ją  przed  rozpoczęciem,  podróżni  mają  prawo  do  zwrotu  wpłat  oraz w stosownych przypadkach do 

rekompensaty.  

 
- W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z 

bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę 

bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.  
 

-  Ponadto  podróżni  mogą  w  każdym  momencie  przed  rozpoczęciem  imprezy  turystycznej  rozwiązać  umowę  za  odpowiednią  i możliwą 

do uzasadnienia opłatą.  
 

- Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać 

zaproponowane 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 turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą 

rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.  

 
-  Podróżni  są  również  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 sytuacji.  

 

- W przypadku, gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się 
niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do 

kraju. Ideal Travel s.c. wykupiła w TU EUROPA z siedzibą we Wrocławiu zabezpieczenie  na  wypadek  niewypłacalności.  Podróżni  mogą  

kontaktować  się  z  tym podmiotem  lub,  w  odpowiednich  przypadkach,  z  Urzędem  Marszałkowskim  Woj.  Wielkopolskiego  (al.  

Niepodległości  34,  61-714 Poznań, tel. +48 61 626 66 66, kancelaria@umww.pl). 

  

 

Dyrektywa (UE) 2015/2302 dostępna pod adresem:   

 

https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/d9dbbde8-9fd7-11e5-8781-01aa75ed71a1/language-pl 
 

przetransponowana do prawa krajowego dostępnego pod adresem:  

 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002361/U/D20172361Lj.pdf 
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