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1. Postanowienia ogólne:

Przez u˝yte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa okreÊle-
nia rozumie si´: 
Klient – uczestnik imprezy turystycznej (dalej – impreza), 
EPT – Euro Pol Tour, organizator wyjazdu, 
Impreza autokarowa/lotnicza – impreza organizowana 
przez EPT wraz z zapewnieniem Klientom przewozu auto-
karowego/lotniczego do miejsca, w którym impreza zosta∏a 
zorganizowana,
Biuro – biuro sprzedajàce Wam imprez´/agent EPT, 
Agencja/Recepcja – zagraniczny partner EPT przyjmujàcy 
na miejscu,
Si∏a wy˝sza – zdarzenie wywo∏ane przyczynà zewn´trznà, 
niezale˝ne od EPT lub Agencji/Recepcji, którego nie mo˝na 
by∏o przewidzieç w chwili zawarcia z Klientem umowy 
o Êwia dczenie us∏ug turystycznych (dalej – umo wa),  
a w szcze  gólnoÊci wojna, stan wojenny lub wyjà tkowy, za-
mieszki, rozruchy, powstania, blokady dróg, akty terrorystycz-
ne, kl´ski ˝ywio∏owe, dzia∏ania organów w∏adz publicznych 
paƒstwa siedziby Agencji/Recepcji oraz wywo∏ane przyczynà 
zewn´trznà i niemo˝liwe do przewidzenia awarie powodujàce 
braki energii elektrycznej, wody lub ogrzewania, jak równie˝ 
powodujàce przerwy w dzia∏aniu klimatyzacji, dzia∏anie lub 
zaniechanie osób trzecich, nieuczestniczàcych w wykonywa-
niu us∏ug przewidzianych w umowie – wszelkie niemo˝liwe 
do przewidzenia dzia∏ania lub zaniechania tych osób, których 
nie mo˝na by∏o uniknàç.  

2. Zawarcie umowy:

Umow´ uwa˝a si´ za skutecznie zawartà po wype∏nieniu  
i podpisaniu przez Klienta umowy – zg∏oszenia o uczestnic-
two w imprezie, jej pisemnym potwierdzeniu przez EPT oraz 
pod warunkiem wp∏aty 30% ceny imprezy. EPT ma obowià-
zek w ciàgu maksymalnie 24 godzin (nie liczàc dni ustawowo 
wolnych od pracy), potwierdziç rezerwacj´ lub zapropono waç 
inny obiekt. W przypadku nie zaakceptowania nowej pro-
pozycji nast´puje natychmiastowy zwrot wpłaconej kwoty 
rezerwacyjnej. Przy zg∏oszeniu na le˝y podaç dane wszystkich 
osób wyje˝d˝ajàcych tj. imi´, nazwisko, dat´ urodzenia, nu-
mer dowodu osobistego lub paszportu. Rezerwacje obiektów 
posiadajàcych w syste mie rezerwacyjnym status „na zapyta-
nie” potwierdzane sà w ciàgu 2 dni roboczych.

3. Warunki p∏atnoÊci:

3.1. Minimum 30% ceny imprezy płatne przy rezerwacji  
(w przypadku rezerwacji na mniej ni˝ 36 dni od daty rozpo-
cz´ cia turnusu, konieczna jest wp∏ata pe∏nej ceny impr e zy). 
Zap∏ata reszty nale˝noÊci musi nastàpiç bez ponowne go 
wezwania na co najmniej 36 dni przed rozpocz´ciem turnusu. 
JeÊli uzgodniona kwota wp∏aty zaliczki lub do p∏a ty do 100% 
nie zostanie dokonana w obowiàzujàcym ter mi nie, EPT jest 
uprawniony do rozwiàzania umowy i nali czenia kary umownej 
na zasadach okreÊlonych w pkt. 5. Ceny imprez zawierajà po-
datek VAT oraz ubezpieczenie KL, NNW oraz baga˝u. 
3.2. Je˝eli cena imprezy turystycznej EPT wyra˝ona jest  
w walucie EURO, wówczas Osoba Zgłaszajàca (Klient) mo˝e 
dokonaç płatnoÊci w EURO lub w walucie polskiej (PLN). Za-
liczk´ jak i dopłat´ nale˝y uiÊciç w tej samej, wybranej pod-
czas rezerwacji walucie. W przypadku wpłat w PLN wszelkie 
wpłaty i rozliczenia dokonuje si´, zgodnie z par. 1 i 2 art. 358 
Kodeksu Cywilnego, w oparciu o kurs z tabeli pieniàdze – 
sprzeda˝ Getin Bank podany w dzieƒ poprzedzajàcy dzieƒ 
dokonania wpłaty, a obowiàzujàcy w dniu dokonania zapłaty 
(publikowany na www.getinbank.pl/kursy-walut/pieniàdze). 
Ka˝dà zaliczk´ w EURO przelicza si´ po kursie z dnia zapłaty 
zaliczki, ka˝dà dopłat´ do 100% w EURO – po kursie z dnia 
dokonania dopłaty. Dla celów rozliczenia umowy/imprezy,  
w przypadku klientów realizujàcych płatnoÊci w złotych pol-
skich przyjmuje si´, ˝e wpłaty złotowe stanowià ekwiwalent 
pieni´˝ny wpłat walutowych przeliczonych na złote wg kursu 
z tabeli pieniàdze sprzeda˝ Getin Bank. W przypadku wpłat  
w EURO Klient mo˝e dokonaç wpłaty gotówkà lub przele-
wem na konto dewizowe organizatora.  
3.3. W przypadku ceny wyra˝onej w ZŁ (PLN) płatnoÊci 
doko   nuje si´ w walucie polskiej. 

4. Skierowania, vouchery:

Skierowanie (voucher) zawiera m.in.: nazw´, dok∏adny adres 
wraz z numerem telefonu agencji/recepcji gdzie na le˝y si´ 
zg∏osiç po odbiór kluczy do apartamentu/pokoju, numer tele-
fonu dy˝urnego, godziny odbioru i zdania kluczy, nazw´, typ 
wykupionego apartamentu/pokoju oraz ma ksy  malnà iloÊç 
osób mogàcych w nim zamieszkaç. Voucher udost´pniany 
jest w Strefie Klienta na około 2 tygodnie przed wyjazdem, po 
uzupełnieniu wpłaty za imprez´.  W przypadku nie otrzymania 
go w w/w terminie, prosimy o natychmiastowy kontakt z EPT. 

5. Rezygnacje:

5.1. Podstawà do obliczania kary umownej za rezygnacj´ jest 
cena imprezy. OÊwiadczenie o rezygnacji z podró˝y mo ̋e byç 
zgłoszone tylko w formie pisemnej. 
5.2. Z zastrze˝eniem pkt 5.3. i 5.4., w przypadku rezygna cji 
Klienta z imprezy, EPT nalicza odszkodowanie   w wyso      koÊci:
   •  10% ceny, je˝eli rezygnacja nastàpi do 36 dni przed datà 

rozpocz´cia turnusu,
   •  50% ceny, je˝eli rezygnacja nastàpi na 36-16 dni przed 

datà rozpocz´cia turnusu,
   •  70% ceny, je˝eli rezygnacja nastàpi na 15-9 dni przed 

da tà rozpocz´cia turnusu,
   •  80% ceny, je˝eli rezygnacja nastàpi na mniej ni˝ 9 dni 

przed datà rozpocz´cia turnusu lub gdy Klient nie doj-
e dzie na miejsce.

5.3. Odszkodowanie, w zakresie okreÊlonym w pkt 5.2., jest 
nale˝ne EPT, o ile EPT zostanie obcià˝one przez Agen cj´/ 
Recepcj´ kosztami rezygnacji Klienta z imprezy w wy so koÊci 

odpowiadajàcej wysokoÊci takiego odszko do wa nia w zwiàzku 
z zaistnieniem okolicznoÊci okreÊlonych w pkt 5.2.
5.4. Uwaga: 

1.  Przy obliczaniu terminu rezygnacji nie wlicza si´ dni usta-
wowo wolnych od pracy. 

2.  W przypadku gdy Klient dokona∏ wp∏aty na poczet ceny 
imprezy (dalej – wp∏ata)  w walucie polskiej (dalej – ZŁ), 
ewentualny zwrot na jego rzecz nale˝nej z tego tytu∏u 
kwoty pie ni´˝nej nast´puje zawsze w ZŁ do wy so koÊci 
dokonanej wp∏aty; w przypadku gdy Klient dokona∏ wp∏aty 
na poczet ceny imprezy w walucie obcej (dalej – EURO), 
ewentualny zwrot na jego rzecz nale˝nej z tego tytu∏u 
kwoty pieni´˝nej nast´puje zawsze w EURO do wysokoÊci 
dokonanej wp∏aty.

3.  Procedura przeniesienia przez Klienta praw i obowiàzków 
wynikajàcych z umowy na osob´ trzecià:

   a)  W przypadku, gdy Klient, najpóêniej w momencie 
odstàpienia od umowy wska˝e osob´ trzecià (dalej 
– osoba wskazana przez Klienta) spe∏niajàcà wa-
runki udzia∏u w im prezie, która przejmie obowiàzki 
wynikajàce z umowy i ureguluje p∏atnoÊci za imprez´, 
stosowna w tym zakresie zmiana danych osobowych 
(obejmujàca imi´ i nazwisko oraz adres zamieszkania 
osoby wskazanej) zostanie przeprowadzona bezp∏atnie 
(przeniesienie praw i obowiàzków wynikajàcych z umo-
wy na osob´ wskazanà przez Klienta). 

   b)  Je˝eli osoba wskazana przez Klienta nie spe∏nia wa-
runków udzia∏u w imprezie, EPT w ciàgu 3 dni od daty 
wskazania danej osoby przez Klienta sk∏ada Klientowi 
sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci 
(dalej – sprzeciw). W sprzeciwie EPT jest zobowiàzany 
wskazaç powody uzasadniajàce brak spe∏nienia przez 
osob´ wskazanà przez Klienta warunków udzia∏u w 
imprezie. 

  c)  Je˝eli Klient w terminie 3 dni od daty otrzymania sprzeci-
wu nie wska˝e innej osoby spe∏niajàcej warunki udzia∏u 
w imprezie, uznaje si´, ˝e nie nastàpi∏o przeniesienie 
praw i obowiàzków wynikajàcych z umowy na osob´ 
wskazanà przez Klienta. 

   d)  Je˝eli w terminie wskazanym w pkt „c” Klient wska˝e 
innà osob´ ni˝ poprzednia osoba wskazana przez 
Klienta, spe∏niajàcà warunki udzia∏u w imprezie, która 
przejmie obowiàzki wynikajàce z umowy i ureguluje 
p∏atnoÊci za imprez´ (dalej – osoba ponownie wskazana 
przez Klienta), stosowna w tym zakresie zmiana danych 
osobowych (obejmujàca imi´ i nazwisko oraz adres 
zamieszkania osoby ponownie wskazanej przez Klienta) 
równie˝ zostanie przeprowadzona bezp∏atnie (przenie-
sienie praw i obowiàzków wynikajàcych z umowy na 
osob´ ponownie wsk a zanà przez Klienta). 

    e)  Je˝eli oka˝e si´, ˝e osoba ponownie wskazana przez 
Klienta nie spe∏nia warunków udzia∏u w imprezie, 
stosuje si´ procedur´, o której mowa w pkt b oraz 
zasad´ okreÊlo nà w pkt c, z tym ˝e Klient nie mo˝e 
ju˝ wskazywaç dalszych osób, ch yba ˝e EPT i Klient 
wspólnie ustalà inaczej.

6. Warunki wynaj´cia

6.1. W niniejszych Warunkach Uczestnictwa oraz „To 
nale˝y wiedzieç” przyj´to umownà nazw´ „apartament” 
oznaczajàcà zarówno mieszkanie wakacyjne jak i domek 
letniskowy czy te˝ cz´Êç domu przeznaczonà do wynaj´cia. 
Umowna nazwa „pokój hotelowy” oznacza pokój w hotelu, 
pensjonacie, kompleksie wakacyjnym lub sanatorium.
6.2. W przypadku wynaj´cia apartamentu Klient mo˝e 
zostaç zobowiàzany do uiszczenia w Agencji, przy odbiorze 
kluczy, op∏aty klimatycznej, recepcyjnej, op∏aty  za sprzàta nie 
koƒcowe, pràd, gaz, wod´, kart´ klubowà, kaucj´ zwrotnà  
o ile informacja o tych op∏atach zawarta jest w opisie 
oferty.
6.3. Najkrótszy termin wynaj´cia apartamentu wynosi  
1 tydzieƒ (od soboty do soboty). Przed i po sezonie mo˝li-
wy jest przyjazd w dowolny dzieƒ tygodnia (na zapytanie). 
Minimalny okres wynaj´cia pokoju hotelowego podany 
jest ka˝dorazowo w jego opisie. Wynaj´cie apartamentu 
nast´puje zwykle w godz. 17.00-19.00 pierwszego dnia 
pobytu, pokoju hotelowego od godz. 14.00. Szczegó∏owe 
miejsce i godziny odbioru kluczy podane sà ka˝dorazowo  
w voucherze. 
6.4. W razie opóênionego przybycia Klient musi powia do-
miç o tym (przed godz. zakoƒczenia pracy Agencji) Agen cj´/
Recepcj´ lub nasze biuro w Polsce (telefon dy˝urny +48 
601 516 043). W przeciwnym wypadku apartament/ pokój 
b´dzie trzymany tylko do nast´pnego dnia i po tym okre-
sie mo˝e zostaç ponownie wynaj´ty z konsekwencjami 
podanymi w pkt. 5. Ka˝dorazowo konieczna jest zgoda 
agencji na póêniejszy przyjazd Klienta.  EPT nie ponosi od-
po wiedzialnoÊci jak równie˝ nie zwraca nale˝noÊci z tytu∏u 
póêniejszego przyjazdu lub wczeÊniejszego opuszczenia 
apartamentu/hotelu. 
6.5. W momencie przyjazdu muszà byç okazane dla celów 
meldunkowych dokumenty to˝samoÊci wszystkich osób 
zamieszkujàcych apartament lub pokój hotelowy. 
6.6. Zdanie kluczy od apartamentu musi nastàpiç w Agencji 
do godz. 09.00 ostatniego dnia, od pokoju hotelowego do 
godz. 10.00. Opuszczenie apartamentu powinno nastà piç 
w godzinach pracy Agencji, aby upowa˝niony do tego pra-
cownik móg∏ sprawdziç stan czystoÊci. Agencja do pu szcza 
mo˝liwoÊç wyjazdu w nocy, ale w takim wypadku rezerwuje 
sobie prawo do zatrzymania kaucji, która po przeprowadze-
niu kontroli zostaje odes∏ana Klientowi drogà pocztowà. 
Opuszczajàc apartament Klient zobowiàzany jest do 
posprzàtania apartamentu, w szcze gólnoÊci do po zmywania 
u˝ywanych naczyƒ kuchennych, wyniesienia Êmieci, 
rozmro˝enia i umycia lodówki, a tak˝e posprzàtania ∏azienki. 

7. Zasady pobytu:

7.1. W apartamencie nie mo˝e zamieszkiwaç wi´cej, ni˝ 
maksymalna iloÊç osób podana w jego opisie.
7.2. Przywo˝enie zwierzàt domowych jest mo˝liwe tylko do 
obiektów wymienionych/zaznaczonych w ofercie i w zale-
˝noÊci od informacji zawartej w katalogu/cenniku, mo˝e 
wymagaç uiszczenia dodatkowej op∏aty na miejscu.
7.4. Zabronione jest u˝ywanie w∏asnych kuchenek i piecy-
ków elektrycznych.
7.5. Wszyscy klienci zobowiàzani sà do przestrzegania re-
gulaminu pobytu ka˝dego z obiektów, w szczególnoÊci do 
przestrzegania ciszy nocnej (22.00-07.00).

8. Kaucja za apartament:

Klient zobowiàzuje si´ do maks. troski o apartament i sprz´t 
domowy (naczynia, lodówka, meble). Celem zagwarantowa-
nia odpowiedniej troski o apartament, Klient zobowiàzany 
jest do wpłacenia kaucji w Agencji w chwili odbioru kluczy. 
Jej wysokoÊç uzale˝niona jest od decyzji właÊciciela, podana 
jest w opisie oferty i wynosi zwykle od 50 do 200 EURO za 
apartament/pobyt. Agencja wydaje wówczas potwierdzenie 
odbioru, które wraz z kluczami nale˝y zwróciç w dniu wyjaz-
du w agencji, aby otrzymaç zwrot wp∏a co nej kaucji. Kaucja 
zostanie zwrócona po przeprowadze niu przez pracownika 
kontroli apartamentu, w dniu wy jazdu, o ile nie zostanà 
stwier dzone szkody lub braki w apar tamencie. 
Uwaga: w przypadku utraty klucza od drzwi wejÊciowych do 
apartamentu lub pokoju, klient zobowiàzany jest do pokrycia 
kosztu naprawy/wymiany zamka według cennika agencji/ re-
cepcji. Wypo˝yczenie ∏ó˝eczka dzieci´cego – kaucja 50€, 
wypo˝yczenie krzese∏ka dla dziecka – kau cja 10€ (konie czna 
wczeÊniejsza rezerwacja). 

9. Zni˝ki i op∏aty dodatkowe w hotelach:

9.1. W przypadku korzystania z jakichkolwiek zni˝ek, 
podstawà do obliczenia wszystkich cen jest cena imprezy 
dla jednej osoby w pokoju dwuosobowym. 
9.2. Napoje do obiadów i kolacji sà dodatkowo p∏atne na 
miejscu. 
9.3. Mini barki sà zawsze dodatkowo p∏atne na miejscu we 
w∏asnym zakresie (w przypadku korzystania z nich).

10. OdpowiedzialnoÊç biura:

10.1. EPT nie ponosi odpowiedzialnoÊci wobec Agencji/Recep-
cji lub innych osób trzecich za ewentualne szkody, które mogà 
zaistnieç w apartamencie/pokoju hotelowym, wyrzàdzone 
przez Klienta. EPT nie ponosi równie˝ odpowiedzialnoÊci za 
ewentualne szkody poniesione przez Kli e n ta, które mogà 
zaistnieç w apartamencie/pokoju ho te lowym lub w innych 
miejscach, w których sà realizo wane us∏ugi obj´te imprezà, 
je˝eli do powstania tych szkód do sz∏o na skutek:
   1)  dzia∏ania lub zaniechania osoby trzeciej nieuczestniczà-

cej w wykonywaniu us∏ug przewidzianych w umowie 
lub
   2) si∏y wy˝szej.
Agencja/Recepcja s∏u˝y w∏asnym serwisem w celu udzielenia 
niezb´dnej pomocy w zakresie rozwiàzywania problemów 
Klientów, w szczególnoÊci dotyczàcych szkód po niesionych 
przez Klienta. W sytuacjach wyjàtkowych, np. koniecznoÊci 
przeprowadzenia napraw, czy usuni´cia awa rii przedstawiciel 
Agencji/Recepcji ma prawo wejÊç do apar tamentu/pokoju 
nawet pod nieobecnoÊç Klienta. 
10.2. Z zastrze˝eniem pkt 10.3, wszelkie zastrze˝enia 
dotyczàce stanu apartamentu/pokoju hotelowego muszà 
byç zg∏oszone przez Klienta w ciàgu 24 godzin od momentu 
wprowadzenia si´. Za nie zg∏oszone lub powsta∏e w trakcie 
pobytu Klienta, trwa∏e uszkodzenia, zniszczenia, braki w wy-
posa˝eniu, Agencja/Recepcja ma prawo obcià ̋ yç Klie nta 
wed∏ug obowiàzujàcego na miejscu cennika. Wszelkie usterki, 
awarie powsta∏e w trakcie pobytu nale ̋ y zg∏aszaç na bie˝àco. 
Sà one usuwane bezp∏atnie. 
10.3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodnoÊci 
otrzymanego Êwiadczenia z zamówionym, Klient winien 
uczyniç wszystko co tylko mo˝liwe, aby przyczyniç si´ do 
zminimalizowania powsta∏ej szkody. W szczególnoÊci zo bo-
wiàzany jest zg∏osiç stosowne zastrze˝enie niezw∏ocznie do 
Agencji/Recepcji wydajàcej klucze lub do EPT. 
10.4. Z zastrze˝eniem pkt 10.5, wszelkie reklamacje, w tym 
równie˝ dotyczàce zastrze˝eƒ, o których mowa w pkt 10.2  
i 10.3, mogà byç zgłaszane przez Klienta do EPT w sposób 
odpowiedni dla rodzaju usługi, pod rygorem niewa˝noÊci,  
w ciàgu 30 dni od daty zakoƒczenia imprezy
10.5. 1) Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez EPT jest 
niezwłoczne zawiadomienie o przedmiocie reklamacji wy-
ko nawcy usługi oraz organizatora (Agencji/Recepcji lub EPT) 
w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi, w tym równie˝ w 
zakresie zastrze˝eƒ, o których mowa w pkt 10.2 i 10.3, lub 
niezale˝nie od zło˝onego zawiadomienia, zło˝enie organiza-
torowi turystyki (EPT) reklamacji zawierajàcej wskazanie 
uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz okreÊlenie 
swojego ˝àdania, w terminie nie dłu˝szym ni˝ 30 dni od dnia 
zakoƒczenia imprezy. 2) Brak zgłoszenia dokonanego w trak-
cie trwania imprezy turystycznej nie jest formalnà przeszkodà 
do póêniejszego zło˝enia reklamacji, w ciàgu 30 dniu od dnia 
zakoƒczenia  imprezy.
10.6. Roszczenia finansowe Klienta, zwiàzane z jego wydat-
kami, które poniós∏ z winy EPT powinny zostaç udoku men-
towane rachunkami i do∏àczone do sk∏adanej przez Klienta 
reklamacji. 
10.7. EPT zastrzega sobie prawo rozpatrzenia reklamacji
i udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia dor´czenia 
reklamacji. 
10.8. EPT nie ponosi odpowiedzialnoÊci za przejÊciowe 
trudnoÊci w korzystaniu z obiektów turystycznych polegajàce 
w szczególnoÊci na: czasowych brakach wody, ogrze wania, 

czy energii elektrycznej, przerw w dzia∏aniu klima tyzacji oraz 
polegajàce na niedogodnoÊciach spowodo wa nych naprawà 
lub konserwacjà wind, basenów albo in nych urzàdzeƒ, je˝eli 
trudnoÊci te stanowià skutek:
  1)  dzia∏ania lub zaniechania osoby trzeciej nieuczestniczà cej 

w wykonywaniu us∏ug przewidzianych w umowie 
lub
  2) si∏y wy˝szej.
10.9. EPT nie ponosi odpowiedzialnoÊci za organizacj´  
i realizacj´ us∏ug dodatkowych (dalej – us∏ugi dodatkowe), 
które sà, wy∏àcznie na ˝yczenie Klientów, organizowane  
i realizowane przez innych ni˝ EPT lub Agencja/Recepcja oraz 
niezale˝nych od nich wykonawców (dalej – inni wy konawcy), 
w szczególnoÊci w miejscu (paƒstwie), w któ rym odbywa si´ 
impreza zorganizowana przez EPT, jak np. wycieczki fakulta-
tywne, wynajem samochodów itp., o ile us∏ugi dodatkowe 
nie zosta∏y wymienione w ofercie skierowanej przez EPT do 
Klienta jako us∏ugi organizo wa ne przez EPT lub przez podmioty 
zwiàzane umowami z EPT.  EPT nie ponosi odpowiedzialnoÊci 
za organizacj´ i realizacj´ us∏ug dodatkowych nawet wów-
czas, gdy rezydent lub inny przed stawiciel EPT udziela Klien-
tom, zainteresowanym sko rzystaniem z us∏ug dodat kowych 
organizowanych i re ali zowanych przez innych wykonawców, 
na ich proÊb´ lub ˝yczenie, technicznej pomocy w nabyciu 
takich us∏ug np. udziela pomocy przy zapisach na wycieczki 
fakultatywne, czy wyjaÊnia treÊç warunków umów o wynajem 
samochodów itp.

11. Warunki szczegó∏owe:

11.1. W przypadku zaistnienia  si∏y wy˝szej, a w szczególnoÊci 
wojny, kl´ski ˝ywio∏owej, ataku terrorystycznego, sta-
nu wyjàtkowego lub wojennego, EPT jest zobowiàzany 
realizowaç umow´ w takim zakresie w jakim jest to mo ̋ liwe 
zwa˝ywszy na okolicznoÊci. Je˝eli realizacja umo wy z po-
wodów wskazanych w zdaniu pierwszym jest nie mo˝liwa, EPT 
jest zobowiàzany do udzielenia pomocy Klientowi w ramach 
posiadanych mo˝liwoÊci, a w szcze gólnoÊci jest zobowiàzany 
podjàç niezb´dne kroki w celu umo˝liwienia Klientowi powrotu 
do Polski z paƒstwa obj´tego wojnà, kl´skà ˝ywio∏owà, ata-
kiem terrorystycznym, stanem wy jàtkowym lub wojennym, 
w którym EPT zorganizowa∏ im prez´ (dalej – paƒstwo obce), 
chyba ̋ e z uwagi na sytuacj´ istniejàcà w paƒstwie obcym, re-
alizacja takiej pomocy nie b´dzie mo˝liwa zwa˝ywszy na oko li-
cznoÊci, a zw∏aszcza z uwagi na istniejàce niebezpieczeƒstwo 
lub koniecznoÊç poczynienia stosownych ustaleƒ pomi´dzy 
w∏aÊciwymi w∏adzami polskimi i w∏adzami paƒ stwa obcego.
11.2. W razie zaistnienia si∏y wy˝szej lub okolicznoÊci sta-
nowiàcej skutek dzia∏ania bàdê zaniechania osoby trzeciej 
nieuczestniczàcej w wykonywaniu us∏ug przewidzianych w 
umowie od EPT, EPT zastrzega sobie prawo zmiany zarezer-
wowanego apartamentu/hotelu na inny – tej sa mej klasy lub 
wy˝szej, w tej samej lub pobliskiej miejscowoÊci, bez pobie-
rania dodatkowych op∏at, wynikajàcych z ró˝nicy cen (dalej 
– Êwiadczenie zast´pcze). W przypadku nie zaakceptowania 
propozycji EPT dotyczàcej Êwiadczenia zast´ pcze go, Klientowi 
przys∏uguje prawo do odstàpienia od umowy.  Klient, który 
nie zaakceptuje propozycji EPT dotyczàcej Êwia dczenia zast´-
pczego, otrzymuje zwrot wp∏aconej na rzecz EPT nale˝noÊci 
w pe∏nym zakresie.
11.3. EPT zastrzega sobie prawo odwo∏ania imprezy je˝eli 
odwo∏anie imprezy stanowi skutek si∏y wy˝szej. Niezale˝nie 
od powy˝szych okolicznoÊci, w przypadku im prezy autoka-
rowej, EPT zastrzega sobie prawo od wo∏ania takiej imprezy 
na nie mniej ni˝ 5 dni przed wyjazdem, je˝eli liczba Klientów 
b´dzie mniejsza ni˝ 30 osób, a w przypadku imprezy lotni-
czej – mniejsza ni˝ 10 osób. W powy˝szych przypadkach 
EPT zwróci Klientowi wszystkie jego dotychczasowe wp∏aty  
w terminie 3 dni od daty odwo∏ania imprezy.
11.4. Wszelkie ˝yczenia Klienta dotyczàce np. usytuowa-
nia apartamentu/pokoju b´dà spe∏nione tylko w miar´ 
istniejàcych na miejscu mo˝liwoÊci. EPT zg∏asza je do Agen-
cji/Recepcji, lecz nie gwarantuje ich spe∏nienia.  
11.5. Wyliczenie ceny złotówkowej (ZŁ) oparto na przeli czniku 
kursu EURO (€) 4,337 zł (kurs pieniàdze – sprzeda˝ GETIN 
BANKU z dnia 25/09/2015). Wzrost kursu do równowartoÊci 
4,40 ZŁ stanowi ryzyko handlowe EPT. W przypadku wzrostu 
kursu powy˝ej 4,40 ZŁ – EPT zastrzega sobie prawo do pro-
porcjonalnego podwy˝szenia ceny, przy czym nie dotyczy to 
nale˝noÊci wpłaconej dla EPT przed zmianà ceny. 
11.6. EPT zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen 
imprezy, oferowanych i poÊwiadczonych w dokumentach,  
a w szczególnoÊci prawo do podwy˝szenia takich cen, je˝eli 
wystàpi którakolwiek z nast´pujàcych okolicznoÊci:
   a) wzrost kosztów transportu;
   b)  wzrost op∏at urz´dowych, podatków lub op∏at nale˝nych 

za takie us∏ugi, jak lotniskowe, za∏adunkowe lub prze∏a- 
dunkowe w portach morskich i lotniczych;

   c) wzrost kursów walut.
W okresie 20 dni przed datà wyjazdu cena ustalona  
w umowie nie mo˝e byç podwy˝szona. EPT jest zobowià zany 
udokumentowaç wpływ w/w oko licznoÊci na ko niecznoÊç 
zmiany cen imprezy.

12. Zmiany:

Zmiana zamówienia ze strony Klienta tj. zmiana typu da-
nego apartamentu/hotelu lub zmiana terminu wyjazdu na 
nie mniej ni˝ 45 dni przed rozpocz´ciem turnusu, pociàga 
za sobà koniecznoÊç zap∏acenia kary umownej w wy so koÊci 
150 ZŁ, o ile EPT zostanie obcià˝one przez agencj´, recepcj´ 
kosztami zmiany. Nato miast zmiana jednego obiektu na inny 
(bez wzgl´du na dat´ dokonywanej zmiany) oraz wszelkie 
zmiany zg∏aszane na mniej ni˝ 45 dni przed rozpocz´ciem im-
prezy, sà mo˝liwe jedynie po wczeÊniej szej rezygnacji Klienta  
z dotychczas zarezerwowanej po dró˝y z uwzgl´ dnieniem 
konsekwencji podanych w pkt. 5. Uwaga: nie wszystkie 
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zmiany rezerwacji ze wzgl´dów technicznych sà mo˝liwe, 
w zwiàzku 
z tym wymagajà ka˝dorazowo pisemnej akceptacji EPT.
 
13. Dokumenty podró˝y:

Ka˝dy uczestnik jest zobowiàzany posiadaç wszelkie doku-
menty umo˝liwiajàce mu dojazd na miejsce wypoczynku. 
Szczegó∏owe informacje dotyczàce aktualnych przepisów 
celno – dewizowych oraz wymaganych dokumentów dost´-
pne sà w EPT oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 
Wszelkie koszty wynikajàce z przerwania podró˝y na sku tek 
braku wymaganych dokumentów ponosi wy∏àcznie Klient. 

14. Ochrona danych osobowych:

Podpisujàc umow´ o Êwiadczenie us∏ug turystycznych Kli-
ent wyra˝a jednoczeÊnie zgod´ w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) 
na przetwarzanie, uaktualnianie i udost´pnianie swoich da-
nych osobowych, niezb´dnych do realizacji imprezy oraz dla 
celów promocyjnych EPT. Ka˝da osoba ma prawo dost´pu 
do treÊci swoich danych oraz ich poprawiania, jak równie˝ 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej da-
nych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, 
gdy administrator danych zamierza je przetwarzaç w celach 
marketingowych.

15. Ubezpieczenie:

15.1. EPT posiada wymagane przepisami ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. 
Nr 223, poz. 2268 ze zmianami)  ubezpieczenie w Towarzy-
stwie Ubezpieczeniowym Signal Iduna, polisa nr M203841.
15.2. Z zastrze˝eniem pkt 15.5., Klienci ubezpieczeni sà 
na podstawie polisy generalnej EPT nr 201154 w Towa-
rzystwie Ubezpieczeniowym Signal Iduna od na st´pstw 
nieszcz´ Êliwych wypadków (do 7.000 ZŁ) oraz ko sztów 
leczenia (do 15.000 EUR). Klienci posiadajà tak˝e ubezpie-
czenie podr´cznego baga˝u (do 800 ZŁ) oraz ubezpieczenie 
odpowiedzialnoÊci cywilnej w zakresie roszczeƒ o cha rak terze 
cywilnoprawnym (do 20.000 EUR). Przez wszystkie w/w sumy 
ubezpieczenia w EUR rozumie si´ ich równowartoÊç w ZŁ. 
Nale˝y wiedzieç, ˝e ubezpieczenie obejmuje czas wykupione-
go w EPT pobytu plus dwa dni przed rozpocz´ciem i dwa dni 
po zakoƒczeniu Êwiadczeƒ.
15.3.

  •  Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy pobytu tylko poza 
granicami Polski. 

  •  Warunki ubezpieczenia sà stale dost´pne w biurach sprze-
dajàcych imprezy oraz na stronie EPT www.europol. com.
pl/ubezpieczenie i nale˝y si´ z nimi obligatoryjnie zapoznaç 
przezd podpisaniem umowy zgłoszenia o udział w imprezie 
turystycznej. Klient (osoba zgłaszajàca) podpisujàc umow´ 
o uczestnictwo w imprezie turystycznej deklaruje za siebie 
i za innych uczestników imprezy, w imieniu których do-
konuje płatnoÊci za imprez´ turystycznà, ˝e zapoznał si´ 
z treÊcià i otrzymał nast´pujàce OWU: Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia SIGNAL IDUNAL BEZPIECZNE PODRÓ˚E, 
zatwierdzone uchwałà Nr 2/Z/2014 Zarzàdu SIGNAL IDU-
NA Polska TU S.A. z dnia 15.01.2014 roku.

  •  Zawierajàc umow´ Klient deklaruje, i˝ jego stan zdrowia 
umo˝liwia udzia∏ w imprezie. 

  •  Jako potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenio wej 
Klient otrzymuje wy∏àcznie imienny certyfikat, na któ rym 
podany jest numer polisy generalnej.

  •  Klientom wyje˝d˝ajàcym w∏asnym Êrodkiem transpor-
tu, którzy na dojazd i powrót planujà wi´cej ni˝ 2 dni 
w jed nà stron´, goràco zalecamy doubezpieczenie si´ 
we w∏asnym zakresie przynajmniej od KL i NNW na 
pozosta∏e dni pobytu poza granicami kraju. 

15.4. Wymieniona powy˝ej ochrona ubezpieczeniowa nie 
obejmuje ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu. 
Zawarcie takiego ubezpieczenia jest mo˝liwe w momencie 
rezerwacji wyjazdu. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  
z imprezy obejmuje wy∏àcznie zdarzenia powsta∏e z przyczyn 
losowych np. nieszcz´Êliwy wypadek, nag∏e za cho ro wa nie, 
Êmierç najbli˝szego cz∏onka rodziny. Na le˝ na op∏ata z tytu∏u 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji wynosi 5% ca∏kowitej 
wartoÊci imprezy. 
15.5. Umowa mo˝e wskazywaç inny zak∏ad ubezpieczeƒ ni˝ 
wskazany w pkt 15.2, z tym ˝e zakres ochrony ubezpiecze-
niowej wynikajàcy z umowy ubezpieczenia od nast´pstw 
nieszcz´Êliwych wypadków oraz kosztów leczenia zawartej 
przez EPT z tym zak∏adem na rzecz Klientów nie b´dzie mniej-
szy ni˝ zakres wskazany w pkt 15.3 i 15.4.

16. Postanowienia koƒcowe:

16.1. Informacje w katalogu zosta∏y podane wed∏ug stanu 
obowiàzujàcego w dniu oddania katalogu do druku. O zakre-
sie i rodzaju us∏ug, do których Êwiadczenia jest zobowiàzany 
EPT decyduje wy∏àcznie treÊç umowy zawartej z Klientem, 
co w szczególnoÊci dotyczy sytuacji, gdy istnieje sprze cznoÊç 
pomi´dzy wskazaniami zawartymi w katalogu a treÊcià umo-
wy.
16.2. Integralnà cz´Êç niniejszych Warunków Uczestni ctwa 
stanowià informacje „To nale˝y wiedzieç” zawarte w katalo-
gach EPT i na stronie organizatora, cennik, Warunki Ubez-
pieczenia oraz oferty dodatkowe w postaci załàczników do 
katalogów, prospektów.
16.3. Niewa˝noÊç poszczególnych postanowieƒ niniejszych 
Warunków nie narusza wa˝noÊci pozosta∏ych postanowieƒ. 
16.4. We wszystkich nie uregulowanych niniejszymi Wa-
runkami sprawach zastosowanie majà przepisy polskiego 
prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach 
turystycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zmiana-
mi) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. 

16.5. Wszelkie spory wynikajàce z umowy oraz z  niniejszych 
Warunków b´dà rozstrzygane przez sàd w∏aÊciwy rzeczo-
wo i miejscowo zgodnie z przepisami polskiego kodeksu 
post´powania cywilnego.
16.6. Ustala si´, ˝e odpowiedzialnoÊç EPT za niewykonanie 
lub nienale˝yte wykonanie umowy w czasie imprezy nie 
przekracza dwukrotnoÊci ceny imprezy wzgl´dem ka˝dego 
Klienta, z tym ˝e ograniczenie to nie mo˝e dotyczyç szkód 
na osobie.
16.7. Zasady dotyczàce:
   a) przejazdu Klienta do miejsca imprezy 
oraz
   b)  przejazdu Klienta do miejsca wyjazdu na imprez´, zo sta ∏y 

okreÊlone w Warunkach Przejazdu.
16.8. Je˝eli umowa z Klientem zosta∏a zawarta na odleg∏oÊç 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r.  
o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. Nr 22, poz. 
271 ze zmianami), Klientowi przys∏uguje prawo odstàpienia od 
takiej umowy w terminie 10 dni w drodze z∏o˝enia EPT stosow-
nego oÊwiadczenia na piÊ mie. Do zachowania tego terminu 
wystarczy wys∏anie oÊwiadczenia przed jego up∏ywem.

  WARUNKI PRZEJAZDU / PRZELOTU

I. Definicje:

Pasa˝er – uczestnik (Klient) imprezy turystycznej korzystajàcy 
z przejazdu. EPT – organizator wyjazdu na imprez´ turystycznà 
(dalej – impreza, poj´cie „imprezy” obejmuje równie˝ „imprez´ 
autokarowà/lotniczà” w rozumieniu Wa runków Uczestni- 
c twa). Si∏a wy˝sza – zdarzenie wy wo ∏ane przyczynà zewn´trz-
nà, niezale˝ne od EPT lub Przewoênika, którego nie mo˝na 
by∏o przewidzieç z od po wiednim wyprze dze niem, a w szcze-
gólnoÊci wojna, stan wojenny lub wyjà tkowy, zamieszki, 
rozruchy, powstania, blokady dróg, akty terrorystyczne, kl´ski 
˝y wio ∏owe, jak równie˝ zda rzenia zwiàzane z zapewnieniem 
bezpieczeƒstwa ruchu lotniczego lub zwiàzane z techniczny-
mi uwarun ko wa nia mi w∏aÊciwymi dla przewozu lotniczego,  
o ile zda rzeƒ tych nie mo˝na by∏o przewidzieç z odpowied-
nim wyprzedzeniem. Dzia∏anie lub zaniechanie osób trzecich, 
nieuczestniczàcych w wykonywaniu us∏ug przewozowych – 
wszelkie niemo˝li we do przewidzenia dzia∏ania lub zaniechania 
tych osób, których nie mo˝na by∏o uniknàç. 

II. Warunki przejazdu na imprez´ – autokarami:

  1.  Autokary docelowe wyje˝d˝ajà do miejsca imprezy  
z wybranych miejsc w Polsce.

  2.  Miejsce wsiadania musi zostaç wczeÊniej uzgodnione 
pisemnie z EPT. Wszelkie ewentualne zmiany wymagajà 
równie˝ formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.

  3.  W rozk∏adzie jazdy podane sà godziny odjazdów autoka- 
rów. Zbiórka Pasa˝erów jest zawsze pó∏ godziny wczeÊ- 
niej. Nie przewiduje si´ oczekiwania autokaru na oso-
by spóêniajàce si´. Spóênienie traktowane jest jako 
rezygna cja z przejazdu. 

  4.  Po∏àczenia autokarowe odbywajà si´ autokarami produkcji 
zachodniej typu Mercedes, Setra, Neoplan itp. z barkiem, 
klimatyzacjà i toaletà. Klimatyzacja i toaleta nie jest wli-
czona w cen´ biletu i jej ewentualna awaria nie mo˝e 
stanowiç podstawy do roszczeƒ Pasa˝era. Korzy sta nie  
z barku jest dodatkowo płatne. 

  5.  Autokary przyje˝d˝ajà do miejscowoÊci docelowych za 
granicà w godzinach podanych w ofercie (zazwyczaj 
przedpołudniowych). Odbiór kluczy odbywa si´ nato-
miast w godzinach podanych na voucherach, zazwy-
czaj od godz. 17.00 w apartamentach i od godz. 14.00  
w hotelach. 

  6.  Nie zabieramy dzieci w wieku poni˝ej 2 lat. Dziecko 2-12, 
które nie przekracza 150 cm wzrostu, przewozi si´ w 
foteliku ochronnym lub innym urzàdzeniu do przewo˝enia 
dzie ci, odpowiadajàcym wadze i wzrostowi dziecka oraz 
właÊciwym warunkom technicznym. Opiekun podró˝ujàcy 
z dzie ckiem jest zobowiàzany do zapewnienia dziecku fo-
telika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podró˝y 
przebywaç w zabezpieczonym foteliku ochronnym. Wszy-
stkie dzieci do lat 12 muszà podró˝owaç wyłàcznie pod 
opiekà osoby dorosłej. Dzieci pomi´dzy 12 a 18 rokiem 
˝ycia mogà podró˝owaç samodzielnie wyłàcznie na pod-
stawie wa˝nej karty boardingowej oraz „OÊwiadczenia 
o przejeêdzie osoby nieletniej”, podpisanego przez oboje 
rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w obecnoÊci 
pracownika biura podró˝y.

  7.  Pasa˝erowie zajmujà miejsca w autokarze wskazane 
przez stewarda. Warunkiem wejÊcia do autokaru jest po-
siadanie karty boardingowej. Dokumenty podró˝y wydajà 
biu ra sprzedajàce miejsca po uiszczeniu przez Pasa˝era 
pe∏nej nale˝noÊci za imprez´. W przypadku, gdy autokar 
jest wy posa˝ony w pasy bezpieczeƒstwa Pasa˝er jest 
zobowiàzany do korzystania z nich podczas podró˝y.

  8.  Baga˝ Pasa˝era mo˝e sk∏adaç si´ z 1 szt. baga˝u za-
sadniczego (torba podró˝na, walizka, plecak bez stela˝a) 
o ma ksymalnej wadze do 20 kg i standardowych 
wymiarach 80/60/30 oraz 1 szt. baga˝u podr´cznego  
o wadze do 5 kg. Przewoênik na prawo odmówiç zabra-
nia do autokaru ba ga˝u nie spełniajàcego w/w warun-
ków. Zalecamy zabra nie walizki na kółkach gdy˝ autokary 
zatrzymujà si´ jedynie w miejscach zbiórek okreÊlonych 
w rozkładach jazdy. Zasady odpowiedzialnoÊci za utra-
cony/uszkodzony baga˝, w tym za rzeczy pozostawione  
w autokarze regulujà warunki ubezpieczenia baga˝u. 

  9.  Nadbaga˝ jest mo˝liwy tylko w przypadku wolnego 
miejsca w lukach baga˝owych i kosztuje 85 zł za 1 szt. 
W przypadku braku miejsca – nadbaga˝ nie zostanie 
zabrany.

  10.  Na przewo˝onym baga˝u Pasa˝er zobowiàzany jest 
umieÊciç swoje nazwisko i adres zamieszkania. 

  11.  Baga˝ ka˝dego podró˝nego jest ubezpieczony na wypa-
dek utraty lub zguby do kwoty 800 ZŁ. Warunki ubezpie-
czenia baga˝u okreÊlajà Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Signal Iduna. 

12.  Pasa˝er zobowiàzany jest do kontaktu z dy˝urnym EPT 
(help line) na 2 dni przed wyjazdem z Polski / powrotem do 
kraju, celem potwierdzenia godziny i miejsca zbiórki. Brak 
kontaktu ze strony Pasa˝era i nie stawienie si´ na zbiórk´ 
oznacza rezygnacj´ z przejazdu. W przypadku powrotów, 
w miejscowoÊciach i terminach obsługiwanych przez re-
zydenta mo˝liwe jest udanie si´ na dy˝ur rezydenta celem 
potwierdzenia. 

13.  W przypadku wykupienia samego przejazdu autokarem, 
Pasa˝er jest ubezpieczony tylko na czas przejazdu auto-
karem poza granicami Polski. Na czas pobytu za granicà 
zobowiàzany jest do ubezpieczenia si´ we w∏asnym za-
kresie. 

14.  Sezonowe połàczenia funkcjonujà wg orientacyjnie po-
danych czasów. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç opóênienia 
autokarów, które mogà byç spowodowane siłà wy˝szà,  
w tym równie˝ korkami, warunkami pogodowymi, posto-
jami na granicach, kontrolami  ITD, kontrolami policyjny-
mi, itp. Opóênienie autokaru spowodowane któràkolwiek 
z powy˝szych okolicznoÊci nie stanowi podstawy do 
dochodzenia przez pasa˝era w stosunku do EPT jakich-
kolwiek roszczeƒ. 

15.  Autokary nie rozwo˝à Pasa˝erów bezpoÊrednio do hoteli  
i apartamentów, lecz zatrzymujà si´ tylko na przystan- 
kach wymienionych w rozk∏adzie jazdy. 

16.  Zmiana terminu wyjazdu ze strony Pasa˝era na mniej ni˝ 
30 dni przed podró˝à, pociàga za sobà op∏at´ kosztów ma-
nipulacyjnych w wysokoÊci 20% ceny przejazdu i wyma- 
ga ka˝dorazowo pisemnej akceptacji EPT. 

17.  Kara umowna za rezygnacj´ z przejazdu b´dzie ustalana 
przez EPT indywidualnie w ka˝dym przypadku, w terminie 
14 dni od daty rozliczenia kosztów imprezy przez EPT (dalej 
– rozliczenia imprezy) w zale˝nosci od wysokoÊci ponie-
sionej przesz EPT szkody zwiàzanej z rezygnacjà Pasa˝era 
z przejazdu w okreÊlonej dacie. W terminie 14 dni od daty 
rozliczenia imprezy EPT, w formie pisemnej pod rygorem 
niewa˝noÊci, zawiadamia Pasa˝era o wysokoÊci kary 
umownej za rezygnacj´ z przejazdu, przed stawiajàc w tym 
zawiadomieniu sposób wyliczenia wyso koÊci takiej kary. 
W przedmiotowym zawiadomieniu EPT wyznacza równie˝ 
Pasa˝erowi termin zap∏aty kary umo wnej na rzecz EPT. W 
przypadku rezygnacji w dniu wyjazdu lub gdy Pasa˝er nie 
zg∏osi si´  na zbiórk´, nie przewiduje si´ ˝adnych zwro-
tów na rzecz Pasa˝era z tytu∏u rezygnacji z przejazdu. 
EPT oÊwiadcza, ˝e pokrywa w ca∏oÊci koszty przejazdu, 
niezale˝nie od iloÊci osób przewo˝onych autokarem w 
danym terminie. Przez „wyjazd” rozumie si´ dzieƒ wyjazdu 
z Polski. Uwaga: przy obliczaniu terminu rezygnacji nie wli-
cza si´ dni ustawowo wolnych od pracy. 

18.  Bezwzgl´dnym warunkiem przejazdu/przelotu jest posiada-
nie podczas podró˝y wa˝nych dokumentów niezb´dnych 
do odbycia podró˝y. Brak posiadanych dokumentów 
przez Klienta wià˝e si´ z niewywiàzaniem z umowy oraz  
rozwiàzaniem umowy z winy Klienta. Ponadto Klient 
podpisujàc umow´ oraz akceptujàc Warunki Uczestnic-
twa, winien stosowaç si´ do obowiàzujàcych przepisów 
celno-dewizowych oraz porzàdkowych (zakaz spo˝ywania 
alkoholu, palenia papierosów, aroganckie i niestosowane 
zachowania na pokładzie) w czasie podró˝y. W razie nie 
zastosowania si´ do warunków przejazdu/przelotu, EPT 
mo˝e wezwaç lokalnà Policj´ lub inne słu˝by porzàdkowe 
oraz rozwiàzaç umow´ z winy Klienta.

19.  EPT zastrzega sobie prawo odwo∏ania przejazdu/prze-
lotu na nie mniej ni˝ 5 dni przed wyjazdem, je˝eli odwo∏a 
imprez´ z powodów wskazanych w Warunkach Uczestni-
ctwa. EPT zwraca wówczas Pasa˝erowi wszystkie pobra-
ne od niego wp∏aty na imprez´ na zasadach okreÊlonych 
w Warunkach Uczestnictwa.

20.  EPT zastrzega sobie prawo do zmiany trasy przejazdu ze 
wzgl´du na zadzia∏anie si∏y wy˝szej, w tym równie˝ ze 
wzgl´du na korki,  postoje na granicach, warunki pogo-
dowe itp. lub ze wzgl´du na dzia∏anie bàdê zaniechanie 
osób trzecich, nieuczestniczàcych w wykonywaniu us∏ug 
przewozo wych.

21.  W trakcie podró˝y autokarem organizowane sà kró tkie 
przerwy zgodnie z mo˝liwoÊciami w danym momen-
cie. Na trasie tranzytowej podczas postojów, w kraju  
i za granicà korzystanie z toalet publicznych jest zwykle 
dodatkowo p∏atne.

22.  Transport oparty jest na wakacyjnych liniach sezono-
wych (pakietach autokarowych). Funkcjonuje, na pod-
stawie przepisów prawa mi´dzynarodowego, wed∏ug 
orientacyjnie podanych czasów. Je˝eli koszt przejazdu 
nie jest wliczony w cen´ imprezy – jest to us∏uga  nie 
kom plemen tarna, dodatkowo p∏atna, nie zwiàzana  
w ˝aden sposób z innymi zakupionymi Êwiadczeniami 
oraz podlega odr´bnym przepisom dotyczàcym transpor-
tu mi´dzynarodowego. 

III. Warunki przejazdu na trasach krajowych  (do miej-

s ca wyjazdu na imprez´): 

 1.  Miejscem wyjazdu na impre z´ (dalej – miejsce wyjazdu 
na imprez´) jest miejsce wyjazdu autokaru docelowego. 

 2.  Dodatkowo p∏atne przewozy (tzw. transfery) do miejsca 
wy jazdu na imprez´ realizowane sà przy minimum 6 oso-
bach. Je˝eli liczba Pasa˝erów jest mniejsza ni˝ 6 osób 
albo je˝eli z przyczyn niezale˝nych od EPT bàdê od Prze-
woênika, a w szczególnoÊci z powodu zaistnienia si∏y wy˝-
szej lub z powodu dzia∏ania lub zaniechania osoby trzeciej 
nieu czestniczàcej w wykonywaniu us∏ug przewozo wych 
(w przypadku, gdy liczba Pasa˝erów wynosi co najmniej 

6 osób), zaistnia∏a koniecznoÊç odwo∏ania przewozu, EPT 
zastrzega sobie prawo odwo∏ania przewozu na nie mniej 
ni˝ na 5 dni przed jego terminem. Je˝eli EPT odwo∏a∏ prze-
wóz, a Pasa˝er zap∏aci∏ na rzecz EPT op∏at´ z tego tytu∏u, 
EPT jest zobowiàzany do zwrotu takiej op∏aty na rzecz 
Pasa˝era w terminie 3 dni od daty odwo∏ania przewozu. 
Niezale˝nie od powy˝szych postanowieƒ, je˝eli prze wóz 
zostanie odwo∏any, EPT i Pasa˝er mogà ustaliç w odr´-
bnym porozumieniu, zawartym w formie pisemnej pod 
rygorem niewa˝noÊci (dalej – porozumienie), ˝e Pa sa˝er 
samodzielnie dojedzie do miejsca wyjazdu na im pre z´, a 
EPT zwróci mu koszty takiego przejazdu do wysokoÊci 
okreÊlonej w porozumieniu. 

 3.  Miejsce wsiadania musi zostaç wczeÊniej uzgodnione 
pisemnie z EPT. Wszelkie ewentualne zmiany wymagajà 
formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.

 4.  W przypadku małej iloÊci osób transport na trasach kra-
jowych mo˝e odbywaç si´ innym ni˝ autokar Êrodkiem 
transportu (mikrobus, samochód osobowy). 

IV. Warunki przelotu – samolotem:

 1.  Pasa˝er zobowiàzany jest do kontaktu z EPT na 2 dni przed 
wylotem, celem potwierdzenia godzin wylotu. 

 2.  Pasa˝er zobowiàzany jest do stawienia si´ na lotnisku na 
dwie godziny przed wylotem, gdzie nastàpi odbiór biletów 
w obie strony (bilet nale˝y zachowaç na drog´ powrotnà). 
Do odprawy biletowo – baga˝owej Pasa˝er udaje si´ sa-
mo dzielnie z dokumentami podró˝nymi oraz paszportem. 
W przypadku, gdy Pasa˝er nie pojawi si´ na stanowisku 
odprawy do chwili jej zakoƒczenia, jego rezerwacja zo-
stanie przez organizatora anulowana i nie zostanie on 
przyj´ty na pok∏ad, przy czym taki Pasa˝er nie b´dzie mia∏ 
prawa do zwrotu kosztów. 

 3.  Przed podró˝à Pasa˝er jest zobowiàzany przedstawiç ko-
nieczne dokumenty podró˝y oraz przestrzegaç przepisów 
obowiàzujàcych w krajach, przez które odbywa si´ prze-
wóz. W przypadku, gdy Pasa˝er nie spe∏nia tych wymo-
gów, lub w przypadku, gdy dokumenty podró˝y Pasa˝era 
sà niew∏a Êciwe, Przewoênik mo˝e odmówiç przewozu 
Pasa˝era. Przewoênik nie b´dzie ponosiç odpowiedzia-
lnoÊci za jakiekolwiek szkody wynikajàce z tego powodu. 

 4.  Miejsca w samolocie nie sà numerowane, Pasa˝erowie 
zajmujà je zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas 
odprawy. Pierwszy i ostatni dzieƒ imprezy przeznaczony 
jest na przelot, a nie na w∏aÊciwy pobyt. 

 5.  Zmiany godzin wylotu mogà nastàpiç nawet na krótko 
przed odlotem, je˝eli jest to uzasadnione si∏à wy˝szà lub 
dzia∏aniem bàdê zaniechaniem osoby trzeciej nieuczest ni-
czàcej w wykonywaniu us∏ug przewozu lotniczego.

 6.  EPT lub przewoênik mo˝e zabroniç wejÊç na pok∏ad 
samolotu Pasa˝erom w stanie nietrzeêwym oraz tym, 
którzy swoim zachowaniem nara˝ajà pracowników na 
nieprzyjemnoÊci lub istnieje podejrzenie, ˝e mogà naraziç 
na nieprzyjemnoÊci innych pasa˝erów rejsu. W takim 
przy padku Pasa˝er nie ma prawa dochodziç roszczeƒ  
w przypadku nie skorzystania z imprezy. 

 7.  Pasa˝erowie uprawnieni sà do bezp∏atnego przewozu 
baga˝u do 20 kg oraz baga˝u podr´cznego. Przekroczenie 
tego limitu powoduje naliczenie stosownych op∏at pod-
czas odprawy baga˝owej, zgodnie z przepisami danych 
linii lotniczych. Dziecko do 2 lat (infant), nie posiadajàce 
w∏asnego fotela uprawnione jest do przewozu baga˝u 
podr´cznego do 5 kg. 

 8.  W baga˝u podr´cznym, sprawdzanym przez s∏u˝by 
bezpieczeƒstwa portu lotniczego, nie mogà znajdowaç 
si´ ˝adne przedmioty niebezpieczne jak np. scyzoryk, 
p´seta, czy pilnik do paznokci. W przypadku wykrycia 
takiego przed miotu turysta zostanie poproszony o jego 
pozostawienie. 

 9.  Je˝eli podczas rejsu dojdzie do uszkodzenia baga˝u, 
na le˝y ten fakt zg∏osiç obs∏udze lotniska niezw∏ocznie 
po przylocie, okazujàc kwit nadania baga˝u otrzymany 
podczas odprawy. Za zniszczenie bàdê zgubienie baga˝u 
odpowiada linia lotnicza. 

10.  Przed wylotem nale˝y obowiàzkowo zapoznaç si´ z regu-
laminem lotniczych przewozów osób oraz baga˝u. 

11.  Przelot mo˝e si´ odbywaç za rów no samolotami char-
terowymi, rejsowymi lub tanimi liniami lotniczymi, bez 
przedstawiciela EPT. 

V. Postanowienie koƒcowe

•  Niniejsze warunki i rozk∏ady jazdy/przelotów stanowià inte-
gralnà cz´Êç Warunków Uczestnictwa w imprezie. 

•  EPT zastrzega, ˝e je˝eli którekolwiek z postanowieƒ Wa-
runków Uczestnictwa organizatora zostanie uznane – we 
właÊciwym trybie przewidzianym przepisami prawa i przez 
właÊciwy Sàd – za niedozwolonà klauzul´ umownà, EPT 
nie b´dzie takiego postanowienia stosowaç. W przypadku, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, EPT b´dzie stoso-
wało pozostałe postanowienia Warunków oraz przepisy 
obowiàzujàcego prawa.

Biuro Podró˝y Euro Pol Tour sp. z o.o. 

40-160 Katowice, Al. Korfantego 79
tel.: (32) 253 02 07 lub 08, fax (32) 258 74 95

NIP: 634-012-68-32, KRS: 0000143770
europol@europol.com.pl

www.europol.com.pl
Konto złotówkowe (wpłaty w ZŁ): 

Bank WBK 55 1090 1809 0000 0001 1671 1463
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Getin Bank: SWIFT: GBGCPLPK
IBAN: PL 63 1560 1108 0000 9060 0004 5712



www.europol.com.pl

TO NALE˚Y WIEDZIEå

10

Niniejsze informacje, podobnie jak Warunki 
Uczestnictwa i Warunki Przejazdu, stanowià 
integralnà cz´Êç zawartej z EPT umowy – 
zgΠoszenia o uczestnictwo w imprezie turystycz-
nej. Dlatego bardzo prosimy o zapoznanie si´  
z nimi przed dokonaniem rezerwacji.

ZAWARCIE UMOWY
Zawarcia umowy na rzecz osoby niepełnoletniej (do 
18 lat) dokonujà rodzice lub opiekunowie prawni. 
JeÊli umow´ zawiera inna osoba dorosła, zobowià-
zana jest ona przedstawiç pisemne upowa˝nienie 
rodziców / prawnych opiekunów. Nie akceptujemy 
umów podpisanych przez osoby niepełnoletnie.

PRZYJAZD NA MIEJSCE/WYJAZD
W przypadku grup zorganizowanych obowiàzujà 
vouchery grupowe b´dàce w posiadaniu pilota lub 
opiekuna grupy. 

RAMOWY PROGRAM IMPREZ
Programy majà charakter orientacyjny. EPT zastrze- 
ga sobie prawo do zmiany kolejnoÊci realizacji 
programu. Ceny nie zawierajà biletów wst´pów 
do zwiedzanych obiektów i kosztu miejscowych 
przewodników, chyba, ˝e w opisie imprezy po- 
dano inaczej. Pilot pełni swojà rol´ w granicach do-
zwolonych miejscowym prawem. W szczególnoÊci 
polscy piloci i wychowawcy nie sà uprawnieni do 
przewodnictwa po wn´trzach muzealnych oraz 
innych miejscach zastrze˝onych dla lokalnych, li-
cencjonowanych przewodników. Podane w ofercie 
ceny biletów wst´pu, imprez fakultatywnych itp. sà 
orientacyjne i mogà ulegaç sezonowym zmianom.

UBEZPIECZENIE 
Ceny imprez zagranicznych zawartych w katalo-
gu zawierajà ubezpieczenie Signal Iduna Polska 
Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. na podstawie 
umowy generalnej. Polisa nr 201154. Obejmuje 
ono: koszty leczenia (KL do 15.000€), nast´pstwa 
nie szcz´Êliwych wypadków (NNW do 7.000 ZŁ), 
baga˝ podró˝ny (do 800 ZŁ), ubezpieczenie od 
odpowiedzialnoÊci cywilnej w zakresie roszczeƒ 
o charakterze cywilnoprawnym (OC do 20.000€).

OP¸ATA KLIMATYCZNA
Je˝eli w opisie obiektu zawarta jest informacja  
o koniecznoÊci uiszczenia opΠaty klimatycznej, 
nale˝y jà opΠaciç w agencji /recepcji przy odbiorze 
kluczy lub przy rezerwacji wg opisu oferty. Uwaga: 
niektóre kraje rozwa˝ajà mo˝liwoÊç wprowadzenia 
opłaty klimatycznej, ale nie ma jeszcze rozporzàdzeƒ  
w tej sprawie. W takim wypadku poinformujemy 
Paƒstwa niezwłocznie pisemnie o wysokoÊci opła-
ty klimatycznej płatnej na miejscu.

KLIMATYZACJA / OGRZEWANIE 
Znajduje si´ tylko w tych obiektach, których opis to 
uwzgl´dnia (mo˝e byç dodatkowo pΠatna – patrz 
opis obiektu). Klimatyzacja ogrzewanie mo˝e byç 
centralnie sterowana i o jej uruchomieniu decydujà 
warunki pogodowe i administrator obiektu. W apar- 
tamentach klimatyzator znajduje si´ zwykle w jed-
nym z pomieszczeƒ.

SEJF, BEZPIECZE¡STWO 
Informacja o mo˝liwoÊci wynaj´cia lub skorzy-
stania z sejfu podana jest w opisie obiektu. Sejf 
w apartamencie lub pokoju hotelowym stanowi 
jedynie dodatkowe zabezpieczenie przed kradzie- 
˝à lecz nie daje bezpieczeƒstwa dla pozostawio- 
nych tam rzeczy i pieni´dzy. Kradzie˝e zdarza- 
jà si´ wsz´dzie, nie tylko na wczasach. Z naszego 
doÊwiadczenia wynika, ˝e dotykajà jednego na 
około 5000 turystów. Dlatego zalecamy daleko 
posuni´tà ostro˝noÊç zarówno na pla˝y, na ulicy 
itp., jak i w apartamencie lub pokoju hotelowym. 
Klucze do drzwi wejÊciowych zazwyczaj zawierajà 
informacj´ o nazwie obiektu i numer pokoju/ apar-
tamentu, warto wi´c przy wyjÊciu zdjàç identyfika-
tor (breloczek). Przed opuszczeniem pokoju /aparta-
mentu nale˝y upewniç si´ równie˝, czy dokładnie 
zamkn´liÊcie Paƒstwo wszystkie okna i drzwi (oraz 
˝aluzje/rolety, o ile obiekt je posiada). Nie ponosi-
my odpowiedzialnoÊci za utrat´ baga˝u lub innà 
strat´ mienia. Rzeczy wartoÊciowe, pieniàdze, 
karty kredytowe, telefony komórkowe itp. zale-
camy oddaç do depozytu agencji/recepcji lub do 

depozytu bankowego (niezale˝nie od tego czy 
apartament/pokój posiada sejf czy te˝ nie). Prosimy 
pami´taç, ˝e wynaj´cie apartamentu, willi, bun-
galowu itp. jest zwykłym wynajmem mieszkania  
i jako poÊrednik w w/w wynajmie nie odpowiadamy 
za ewentualne kradzie˝e. Ubezpieczenie od utraty 
baga˝u na czas przejazdu i pobytu (suma ubezpie-
czenia do 800 zł) dotyczy jedynie rzeczy codzien-
nego u˝ytku np. ubrania, kosmetyki itp. Prosimy  
o dokładne zapoznanie si´ z Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia stanowiàcymi załàcznik do umowy 
– zgłoszenia o uczestnictwo w imprezie turystycz-
nej. Zalecamy zawarcie umowy na dodatkowe 
ubezpieczenie rzeczy wartoÊciowych/ pieni´dzy na 
czas wyjazdu.

TELEWIZOR 
TV oferuje z reguΠy lokalne programy. Tak˝e w przy- 
padku posiadania przez obiekt anteny satelitarnej 
(TV-SAT) mo˝e byç ograniczony odbiór, np. bez 
programów polskich.

PLA˚A 
Przy opisie obiektów podajemy zwykle przybli˝onà 
odlegΠoÊç od pla˝y w linii prostej, co nie zawsze 
pokrywa si´ z przebiegiem dróg dla ruchu koΠo- 
wego lub pieszego. Je˝eli w opisie podana jest 
jedynie odlegΠoÊç od morza lub jeziora (czyli od 
linii brzegowej), nie jest to równoznaczne z odle- 
gΠoÊcià od pla˝y i mo˝e oznaczaç, ˝e pla˝a z mo˝li- 
woÊcià kàpieli znajduje si´ w nieco dalszej 
odlegΠoÊci. Serwis pla˝owy (pΠatny lub bezpΠatny) 
dost´pny jest zazwyczaj od czerwca do poΠowy 
wrzeÊnia.

BASENY KÑPIELOWE 
Baseny czynne sà zwykle, w zale˝noÊci od po-
gody, od poczàtku czerwca do poΠowy wrzeÊnia. 
DokΠadne godziny korzystania z basenów podane 
sà w regulaminach wiszàcych zarówno w aparta-
mentach jak i przy samych basenach. Zasadniczo 
sà to godziny: 8.00-13.00 i 15.30-21.00 i dotyczà 
tak˝e basenów dla dzieci. Nie nale˝y do dobrego 
tonu, a wr´cz grozi nieprzyjemnoÊciami nie usza-
nowanie powy˝szych godzin. Nale˝y pami´taç, ˝e: 
przed wejÊciem do basenu nale˝y obowiàzkowo 
skorzystaç z prysznica (znajdujà si´ przy basenach). 
Zabronione jest pΠywanie na materacach dmucha-
nych, pontonach, Êrednia gΠ´bokoÊç basenów dla 
dorosΠych wynosi od 1,6 do 2,5 m (równia pochyΠa), 
basenu (brodzika) dla dzieci – 0,5-1,2 m.

DODATKOWE US¸UGI 
W przypadku gdy obiekt oferuje wypo˝yczalnie 
sprz´tu (zwΠaszcza bezpΠatne), le˝aki przy base-
nie itp. – ich iloÊç jest zawsze ograniczona i nie 
wszyscy jednoczeÊnie mogà z nich korzystaç. 
Animacje cz´sto prowadzone sà tylko w j´zyku 
miejscowym. Korzystanie z Πàcza internetowego/ 
internetu (w tym łàcza bezprzewodowego) jest za-
wsze usΠugà dodatkowo pΠatnà. Najcz´Êciej nale˝y 
posiadaç wΠasny komputer.

APARTAMENTY • WYPOSA˚ENIE 
Apartament to nic innego jak samodzielne jed- 
nopokojowe (garsoniera) lub kilkupokojowe miesz- 
kanie wakacyjne, którego opis podany jest  
w katalogu. Nie nale˝y myliç tych˝e apartamentów  
z apartamentami hotelowymi. Domki letniskowe 
sà to jedno lub kilkukondygnacyjne budynki, które 
w zale˝noÊci od wybranej oferty sà udost´pniane 
w caΠoÊci lub tylko w okreÊlonej cz´Êci (np. dolna 
lub górna kondygnacja, cz´Êç prawa lub lewa).  
W krajach poΠudniowej Europy prosimy zasadniczo 
nie oczekiwaç Êrodkowoeuropejskich np. niemiec-
kich standardów mieszkaniowych. Jako „aparta-
ment” okreÊlamy umownie zarówno mieszkanie 
wakacyjne jak i bungalow, will´, domek kempin-
gowy, mobile homes. Apartamenty nie podlegajà 
oficjalnej klasyfikacji (kategoryzacji) wg przepisów 
unijnych. Podajemy jedynie subiektywnà, lecz 
opartà na wieloletnim doÊwiadczeniu ocen´ stan-
dardu danego obiektu wg nas i lokalnego partnera, 
wyra˝onà w iloÊci słoneczek EPT. Dodatkowo 
wyjaÊniamy:
•  Pokój dzienny – zwykle jest to pokój przejÊcio-

wy z miejscem do spo˝ywania posiΠków (stóΠ, 
krzesΠa), z aneksem kuchennym oraz rozkΠada-
nym tapczanem lub fotelem. Zazwyczaj kanapa 

czy tapczan ma dΠugoÊç do 1,70 m. Mo˝e to 
byç równie˝ tapczan z wysuwanà szufladà do 
spania (dwupoziomowy) lub Πó˝ko chowane (np. 
w szafie).

•  Aneks kuchenny/wn´ka kuchenna – Êcianka 
lub kàcik kuchenny, najcz´Êciej w pokoju dzien- 
nym, czasami w przedpokoju. Wyposa˝ony jest 
w najpotrzebniejsze urzàdzenia gospodarstwa 
domowego tj. maΠà lodówk´ (najcz´Êciej z otwar- 
tym zamra˝alnikiem), kuchenkà gazowà lub elek- 
trycznà bez piekarnika, naczynia kuchenne, 
sztuçce, talerze, szklanki lub fili˝anki, zlewozmy- 
wak, szafki kuchenne. Roboty kuchenne czy 
ekspresy do kawy, przyprawy, artykuΠy ˝ywno- 
Êciowe, Êrodki do mycia naczyƒ, Êciereczki nie 
sà przewidziane w wyposa˝eniu. O brakujàcych 
naczyniach, sztuçcach itp. nale˝y natychmiast 
poinformowaç agencj´, która je Paƒstwu wyda.

•  ̧ azienka – apartamenty posiadajà peΠny w´- 
zeΠ sanitarny z prysznicem lub wannà, umywal- 
kà, ciepΠà i zimnà wodà, WC. CiepΠa woda do-
starczana jest najcz´Êciej za poÊrednictwem 
niewielkich bojlerów elektrycznych, gazowych 
lub zbiorników ogrzewanych energià sΠone- 
cznà. Mo˝e si´ zatem zdarzyç, ˝e je˝eli wszy- 
stkie osoby zamieszkujàce apartament zapra- 
gnà w tym samym czasie wziàç kàpiel, to na 
ciepΠà wod´ przyjdzie chwil´ poczekaç. Z reguΠy 
Πazienki sà bez brodzika i zasΠony prysznica,  
z podΠogowym odpΠywem wody. R´czniki, papier 
toaletowy, Êrodki czystoÊci nale˝y przywieêç ze 
sobà lub zakupiç na miejscu.

•  Sypialnie, wn´ki sypialne – ich struktura znajduje 
si´ w opisie w katalogu. W sypialni dwuosobowej 
mo˝e znajdowaç si´ zarówno Πó˝ko maΠ˝eƒskie 
(tzw. francuskie lub dwa Πó˝ka zΠàczone) jak  
i pojedyncze Πó˝ka czy te˝ rozkΠadany tapczan. 
Popularne sà Πó˝ka i tapczany produkcji wΠasnej 
(dΠugoÊç do 190 cm), materace poliestrowe. 
W krajach poΠudniowej Europy reguΠà jest, ˝e 
wszystkie Πó˝ka, tapczany itp. sà bardziej mi´kkie 
od spotykanych u nas. ¸ó˝ka pi´trowe mogà nie 
posiadaç drabinki i zabezpieczenia dla dzieci. 
¸ó˝ka dostawne sà mniejsze od Πó˝ka podstawo-
wego i mogà znajdowaç si´ zarówno w pokoju 
dziennym jak i w sypialniach. ¸ó˝ka dziecinne 
przeznaczone sà zwykle dla dzieci w wieku 0-2 
lata. Wypo˝yczenie Πó˝eczka dziecinnego nie 
jest równoznaczne z dostawkà (dziecko musi si´ 
mieÊciç w maksymalnej, dozwolonej iloÊci osób).

Uwaga:
•  PoÊciel (tj. poszewki na poduszki i koce, prze- 

ÊcieradΠo) nale˝y przywieêç ze sobà (chyba, ˝e 
w opisie/cenniku obiektu podano inaczej). Ka˝de 
Πó˝ko ma poduszk´, koc lub koΠdr´. Je˝eli w opi- 
sie obiektu podano, ˝e poÊciel lub r´czniki za-
warte sà w cenie, zazwyczaj po tygodniu nale˝y 
zgΠosiç si´ do agencji /recepcji i je wymieniç.

•  W wielu apartamentach, ze wzgl´du na nie- 
wielkà powierzchni´, znajduje si´ bardzo ogra-
niczona iloÊç szaf/szafek. Cz´sto zamiast szaf 
ubraniowych znajdujà si´ otwarte garderoby 
lub np. haczyki na ubrania. Nie ka˝dy pokój jest  
w nie wyposa˝ony.

•  W przypadku apartamentów 2-3 poziomowych 
lub pi´trowych domków, na górne kondygnacje 
cz´sto prowadzà strome schody lub schody 
bez por´czy. Prosimy na to zwróciç uwag´ przy 
wyjeêdzie z maΠymi dzieçmi.

•  W niektórych wynajmowanych obiektach (w 
szczególnoÊci apartamentach prywatnych oraz 
domkach letniskowych) mieszka okresowo lub 
stale wΠaÊciciel lecz ma oddzielne, niezale˝ne 
wejÊcie lub zajmuje osobny budynek.

LICZBA OSÓB
Apartament mo˝e byç zamieszkany przez iloÊç 
osób nie wi´kszà ni˝ podano w katalogu lub  
w voucherze. Dzieci nie zale˝nie od wieku trakto-
wane sà jako dorosΠe osoby. Tak˝e w przypadku 
Πó˝ka dziecinnego przywiezionego ze sobà lub 
wypo˝yczonego na miejscu maksymalna iloÊç 
osób nie mo˝e zostaç przekroczona. Je˝eli agen-
cja stwierdzi przekroczenie iloÊci osób w aparta- 
mencie, ma prawo wykwaterowaç wszystkie 
osoby zamieszkujàce dany apartament bez prawa 
jakichkolwiek zwrotów pieni´˝nych lub za˝àdaç 
opΠaty za dodatkowà osob´ w wysokoÊci usta-
lonej przez agencj´. Agencja ma równie˝ prawo  

w takim przypadku przydzieliç w zast´pstwie (o ile 
b´dzie to mo˝liwe) inny, wi´kszy i dro˝szy aparta-
ment i za˝àdaç od Paƒstwa dopΠaty ró˝nicy ceno-
wej. MΠodzie˝ i dzieci poni˝ej 18 roku ˝ycia mogà 
zamieszkiwaç w apartamentach tylko pod opiekà 
osoby dorosΠej lub po dostarczeniu pisemnej zgody 
rodziców.

SPRZÑTANIE 
Opuszczajàc apartament nale˝y pozostawiç go 
w czystoÊci tzn. wynieÊç Êmieci, zmyç naczynia, 
rozmroziç i przetrzeç lodówk´, posprzàtaç Πazien- 
k´, umyç podΠogi. Pobierana na miejscu opΠata 
za koƒcowe sprzàtanie nie zwalnia od obowià-zku 
posprzàtania aneksu kuchennego i Πazienki we 
wΠasnym zakresie. W przypadku nie posprzàta- 
nia aneksu kuchennego/ Πazienki, Klient b´dzie 
obcià˝ony przez agencj´ kwotà w wysokoÊci 50-
100 €/1 apartament.

GAZ / ZASILANIE ELEKTRYCZNE 
Prosimy nie wΠàczaç kilku odbiorników pràdu 
naraz np. bojler, suszark´, ˝elazko itp. Zanim zgΠo- 
sicie awari´ w agencji, prosimy sprawdziç bez-
pieczniki w swoim apartamencie. GΠówny wyΠà- 
cznik pràdu znajduje si´ zwykle w pobli˝u drzwi 
wejÊciowych do apartamentu. Zwracamy uwa- 
g´ na wyst´pujàcy cz´sto inny rozstaw otwo-
rów w gniazdkach elektrycznych. We WΠoszech 
cz´sto konieczne sà specjalne Πàcza poÊrednie 
(reduktory). Mo˝na je kupiç na miejscu (ok. 4€). 
Brak gazu, nale˝y zgΠaszaç na bie˝àco w agencji 
wydajàcej klucze. Dobrze jest, ˝eby ktoÊ pozostaΠ 
i zaczekaΠ w apartamencie. DokΠadne godziny 
pracy firmy gazowej podane sà w agencji/recepcji. 
Je˝eli zgΠoszenie nastàpi poza godzinami jej pracy 
(np. w czasie sjesty, w nie dziel´ po godz. 12.00), na 
wymian´ trzeba b´dzie poczekaç.

WY˚YWIENIE
Ceny apartamentów zawierajà tylko zakwaterowa-
nie, lecz w pobli˝u wi´kszoÊci obiektów znajduje si´ 
wiele mo˝liwoÊci wy˝ywienia – sklepy, restauracje, 
bary itp. Prosimy zwróciç uwag´, ˝e je˝eli w opisie 
podajemy odlegΠoÊç od sklepu, mo˝e to byç np. 
kiosk spo˝ywczy, maΠy sklepik rodzinny lub super-
market.

KAUCJA
Celem zagwarantowania odpowiedniej troski  
o apartament i sprz´t domowy, Klient zobowiàzany 
jest do wpΠacenia kaucji w wysokoÊci podanej  
w opisie w chwili odbioru kluczy w Agencji. Kaucja 
zostanie zwrócona po przeprowadzeniu kontroli 
apartamentu o ile nie zostanà stwierdzone szkody 
lub braki w apartamencie. W przypadku wyjazdu 
poza godzinami pracy agencji, po wczeÊniejszym 
uzgodnieniu, kaucja mo˝e zostaç odesłana przez 
agencj´ na adres domowy z potràceniem kosztów 
przesyłki lub dost´pna b´dzie do odbioru w siedzi-
bie EPT. W przypadku grup mΠodzie˝owych kaucja 
wynosi 200 €/1 apartament.

OBOZY MŁODZIE˚OWE, KOLONIE, ZIELONE 
SZKOŁY, WYCIECZKI SZKOLNE 
Od uczestników zostanie pobrana na miejscu kau-
cja zgodna z opisem oferty, jako zabezpieczenie 
przed ewentualnymi szkodami wyrzàdzonymi przez 
uczestnika.

HOTELE
„Pokojem hotelowym” okreÊlamy umownie pokój 
w hotelu, pensjonacie, oÊrodku wczasowym, kom-
pleksie wakacyjnym, sanatorium.
•  Pokoje jednoosobowe – ka˝dorazowo na za- 

pytanie. Ich wielkoÊç, wyposa˝enie i usytuo- 
wanie nie musi byç identyczne jak w przypadku 
pokoi dwu osobowych. Zazwyczaj pokoje te nie 
posiadajà balkonu.

•  Pokoje 3 lub 4 osobowe oznaczajà pokój 2 oso- 
bowy z jednà lub 2 dostawkami.

•  W pokojach hotelowych mogà znajdowaç si´ za-
równo Πó˝ka maΠ˝eƒskie jak i pojedyncze.

•  Balkon francuski – oznacza drzwi balkonowe  
z balustradà, z niewielkim wyst´pem, bez mo˝li- 
woÊci wyjÊcia na zewnàtrz.

•  Dostawka do pokoju to rozkΠadany tapczan, Πó˝ko, 
rozkΠadany fotel lub Πó˝ko turystyczne/ polowe, 
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sporadycznie – Πó˝ko pi´trowe. ¸ó˝ko dostawne 
zazwyczaj jest mniej sze od Πó˝ka podstawowego. 
Przy zakupie dostawek zmniejsza si´ powierzch-
nia do swobodnego poruszania si´.

•  Sprzàtanie, zmiana poÊcieli i r´czników zawar- 
te sà w cenie lecz w ró˝nych krajach i hotelach 
czynnoÊci te wykonywane sà z ró˝nà cz´stotli- 
woÊcià. Pozostawienie r´czników na wieszaku 
oznacza dla obsΠugi hotelowej, ˝e b´dziecie Paƒ- 
stwo nadal z nich korzystaç. PoΠo˝enie ich na po- 
dΠodze w Πazience oznacza, ˝e prosicie o wy-
mian´.

•  Korzystanie z mini-barków w pokojach jest za-
wsze dodatkowo pΠatne na miejscu.

•  Suita hotelowa to zazwyczaj dwupokojowe po-
mieszczenie z Πazienkà.

•  Wy˝ywienie: Ka˝dy kraj posiada inne zwyczaje 
˝ywieniowe. Zazwyczaj w restauracjach i jadal- 
niach serwowana jest kuchnia regionalna na 
bazie miejscowych specjaΠów. Wy˝ywienie 
w formie bufetu oznacza samoobsługowà for- 
m´ wy˝ywienia. W zale˝noÊci od standardu 
obiektu i jego ceny wyst´puje mniej lub bardziej 
ró˝norodny wybór zimnych, goràcych przekàsek 
i daƒ, gdzie ka˝dy uczestnik ma mo˝liwoÊç kon-
sumpcji w dowolnej iloÊci. Zwykle nie dotyczy to 
deserów. Przy małej liczbie goÊci w danym hotelu 
itp. (np. przed i po sezonie), mo˝e zmniejszyç si´ 
ró˝norodnoÊç wydawanych posiłków, bufet mo˝e 
zostaç zastàpiony wyborem posiłków z menu, 
itp. Mogà zostaç równie˝ skrócone godziny 
wydawania posiłków. Wià˝e si´ to zazwyczaj  
z obni˝onà, w stosunku do głównego sezonu 
cenà, jakà płacicie Paƒstwo za imprez´ przed lub 
po sezonowà. Âniadanie kontynentalne oznacza 
Êniadanie, które z reguΠy skΠada si´ z pieczywa, 
masΠa, d˝emu, sera, kawy lub herbaty. W nie-
których krajach, np. WΠochy – Êniadanie to mo˝e 
byç serwowane w formie bufetu, dodatkowo  
(w zale˝noÊci od kategorii hotelu) – mleko, 
cappucino, czekolada, sucharki, biszkopty, cia-
sto domowe, jogurt, rogaliki itp. Wzmocnione 
Êniadanie w formie bufetu zawiera dodatkowo 
w´dliny (np. szynka, salami, wyroby regionalne), 
ser ˝óΠty itp. Obiadokolacja oznacza zazwyczaj 
obiad/danie ciepΠe serwowane w porze kolacji. 
W niektórych krajach – mo˝e byç serwowana 
w formie kilku zestawów do wyboru. Na zestaw 
skΠada si´ wówczas (w zale˝noÊci od katego-
rii hotelu): zupa lub przystawka, drugie danie, 
owoce lub deser. Napoje do obiadów i kolacji sà 
zawsze dodatkowo pΠatne we wΠasnym zakresie. 
Nie mo˝na wynosiç jedzenia z restauracji. W wy-
jàtkowych przypadkach np. choroby lub zΠego 
samopoczucia jednego z uczestników uniemo- 
˝liwiajàcych mu zejÊcie do restauracji hotelowej, 
mo˝na poprosiç obsΠug´ restauracji/recepcji  
o wyra˝enie zgody na zaniesienie posiΠku do po- 
koju.

•  Wystrój poszczególnych pokoi mo˝e si´ ró˝niç. 
Zdj´cia majà charakter przykΠadowy.

•  Je˝eli obiekt nie posiada oficjalnej klasyfikacji 
(kategoryzacji) wg przepisów unijnych lub na- 
szym zdaniem oficjalna klasyfikacja obiektu 
została zawy˝ona – wówczas podajemy subie- 
ktywnà, lecz opartà na wieloletnim doÊwia- 
dczeniu ocen´ standardu danego obiektu wg nas 
i lokalnego partnera, wyra˝onà w iloÊci słoneczek 
EPT.

POMOC W TRAKCIE WYPOCZYNKU
Funkcj´ rezydenta peΠnià miejscowe Agencje/ 
Recepcje wydajàce klucze, do których nale˝y zgΠa- 
szaç wszelkie uwagi czy problemy zaistniaΠe na 
miejscu. W przypadku braku mo˝liwoÊci uzyska- 
nia pomocy od powy˝szych przedstawicieli, do 
Paƒstwa dyspozycji pozostaje telefon dy˝urny w 
Polsce +48 601 516 043 czynny w sezonie letnim 
caΠodobowo od piàtku (godz. 18.00) do niedzieli 
(godz. 12.00) oraz nasze stacjonarne numery te-
lefonów w biurze+4832 253 02 07, 253 02 08. 
Nale˝y pami´taç, ˝e je˝eli w opisie Êwiadczeƒ im-
prezy zawarta jest dodatkowo informacja o opiece 
polskiego rezydenta, jest to osoba, która obsΠuguje 
klientów w jednej lub w kilku miejscowoÊciach 
danego kraju. Jego praca polega na sΠu˝eniu 
pomocà w przypadku zaistnienia ewentualnych 
problemów na miejscu. Pomaga on równie˝ zakupiç 

imprezy fakultatywne organizowane przez miejsco- 
we agencje. Jego telefon podajemy w informatorze 
doΠàczanym do voucheru. Uwaga: pracy rezyden-
ta nie nale˝y myliç z pracà pilota, który przebywa  
z jednà konkretnà grupà caΠy czas w danym obiek-
cie. W przypadku maΠej iloÊci uczestników, funkcj´ 
rezydenta peΠnià recepcje/agencje wydajàce klu- 
cze. W przypadku obozów młodzie˝owych i wy- 
cieczek szkolnych opiek´ nas uczestnikami pełni 
wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 
Wi´kszoÊç agencji organizuje ró˝norakie wycieczki 
autokarem i statkiem do najciekawszych miejsc 
i miejscowoÊci w swojej okolicy. Sà to imprezy 
odpΠatne, a ich ceny ustala agencja. Imprezy obsΠu-
giwane sà przez pilotów posΠugujàcych si´ miejsco-
wym j´zykiem i j´zykiem angielskim lub niemiec-
kim. Realizowane sà przy minimum 35 osobach.

Uwaga:
•  W zale˝noÊci od opisu oferty, w przypadku niektó-

rych miejscowoÊci, istnieje mo˝liwoÊç zakupienia 
wycieczek fakultatywnych ju˝ w Polsce. W tym 
przypadku, je˝eli nie zbierze si´ wystarczajàca 
iloÊç ch´tnych osób (minimum 35 os.) i wycieczka 
nie dojdzie na miejscu do skutku – zwrot wpła-
conej nale˝noÊci zostanie dokonany w Polsce, po 
zakoƒczeniu imprezy.

•  Je˝eli obiekt posiada w swoim opisie ofert´ spe-
cjalnà np. bezpłatnà wycieczk´ fakultatywnà, 
nale˝y potwierdziç skorzystanie z niej podczas 
podpisywania umowy. Brak wpisu w umowie 
jest jednoznaczny z rezygnacjà. PeΠne informacje 
na temat propozycji wycieczek fakultatywnych 
w poszczególnych krajach znajdziecie Paƒstwo 
na stronie: www.europol. com.pl/fakultatywne.

CISZA I SPOKÓJ 
W oÊrodkach turystycznych mieszkaƒcy przez caΠy 
rok normalnie ˝yjà, budujà, pracujà. W sàsiedztwie 
obiektów turystycznych cz´sto znajdujà si´ lokale 
taneczne, sklepy, restauracje, ulice, drogi dojaz-
dowe itp. Nawet w najspokojniejszych zakàtkach, 
dzielnicach miejscowoÊci turystycznych mo˝e 
dochodziç do pewnych ucià˝liwoÊci spowodowa-
nych haΠasem. Zrobimy wszystko co mo˝liwe, aby 
informowaç Paƒstwa na bie˝àco je˝eli w pobli˝u 
Paƒstwa obiektu prowadzone b´dà jakiekolwiek 
prace budowlane. Niestety nie zawsze taka infor-
macja jest mo˝liwa, szczególnie w sytuacji, gdy 
np. rozpoczynajà si´ one z dnia na dzieƒ lub sà 
wznawiane po dΠu˝szej przerwie przez wΠaÊcicieli 
prywatnych lub instytucje. Nie ponosimy odpowie- 
dzialnoÊci za ewentualne, w/w ucià˝liwoÊci. Poj´cie 
spokojnego poΠo˝enia obiektu (spokojnej okolicy) 
jest bardzo subiektywne, a jego obiektywne zna-
czenie praktycznie nie istnieje.

URLOP Z GWARANCJÑ 
Celem zapewnienia Paƒstwu poczucia bezpieczeƒ-
stwa i wywiàzania si´ z obowiàzków wynikajàcych 
z „Ustawy o usΠugach turystycznych”, zawarliÊmy 
z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Signal Iduna 
umow´ ubezpieczeniowà OC na wypadek niewy- 
pΠacalnoÊci (polisa nr M256448). OczywiÊcie nie 
przewidujemy takiej sytuacji. Niemniej wszyscy 
Klienci, którzy dokonali pΠatnoÊci, a nie otrzymali 
jeszcze Êwiadczeƒ, majà ustawowo zapewnio- 
ny zwrot dokonanych wpΠat. Zapewniony jest 
równie˝ powrót do kraju w przypadku, gdy organi-
zator nie zapewni tego powrotu wbrew zawartej 
umowie. Certyfikat polisy dost´pny jest do wglàdu 
u naszych agentów i na naszej stronie internetowej. 
OryginaΠ polisy ubezpieczeniowej zostaΠ zΠo˝ony do 
wojewody Êlàskiego. SzczegóΠowe informacje na 
ten temat – na stronie www.europol.com.pl.

ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
Pod opisem ka˝dego obiektu wymienione sà Êwiad-
czenia wliczone w cen´ wynajmu/zakwaterowania 
(„Êwiadczenia zawarte w cenie”). W cenniku obiek-
tu zawarta jest informacja o ewentualnych opła-
tach obowiàzkowych (obligatoryjnych) lub opłatach 
nieobowiàzkowych (na ̋ yczenie), które nale˝y opła- 
ciç przy rezerwacji lub na miejscu (w zale˝noÊci od 
opisu). Usługi „na ̋ yczenie” muszà byç zawsze zgło-
szone przy rezerwacji.

Uwaga:
•  Wszelkie usługi nieobowiàzkowe wynikajàce  

z opisu obiektu, z których klient mo˝e na ˝ycze- 
nie skorzystaç, nie sà wliczone w cen´. Doty- 
czy to m.in. urzàdzeƒ sportowych – boisk sporto- 
wych, kortów tenisowych, salek fitness, siłowni, 
 sejfu w recepcji, szkółek, wypo˝yczalni sprz´tu 
wodnego, rowerów, korzystania z łàcza interne-
towego itp.

•  Korzystanie z basenów kàpielowych, placów 
zabaw, animacji – zawarte jest w cenie, chyba,  
˝e w opisie obiektu podano inaczej.

•  Katalog tworzony jest z najwi´kszà, mo˝liwà 
starannoÊcià.

Wszystkie opisy i informacje podane sà wg stanu 
na dzieƒ oddania katalogu do druku, dlatego nie 
uwzgl´dniajà ewentualnych póêniejszych zmian. 
Najbardziej aktualny opis oferty znajduje si´ zawsze 
na stronie internetowej EPT: www.europol.com.pl.

INFORMACJE DODATKOWE
(obozy mło dzie˝owe, zielone szkoły, 
wycieczki szkolne – do lat 18)

KADRA
Całà kadr´ pedagogicznà EPT dobiera z niezwykłà 
starannoÊcià i przy jej wyborze kieruje si´ zarówno 
doÊwiadczeniem, jak i zaanga˝owaniem w prac´  
z dzieçmi i młodzie˝à. Zatrudniani przez EPT kierow-
nicy placówek wychowawczych sà przeszkoleni  
z zakresu zapewnienia bezpieczeƒstwa uczestni-
kom, przygotowania i realizacji programów obozo- 
wych oraz kwalifikacji wychowawczych. Opieka 
EPT rozpoczyna sie z chwilà przekazania niepeł-
noletniego uczestnika imprezy przedstawicielowi 
EPT na miejscu zbiórki, a koƒczy przekazaniem go 
uprawnionym osobom po powrocie (lub w inny 
sposób, ustalony indywidualnie z prawnym opieku-
nem uczestnika obozu). W przypadku nieodebrania 
Uczestnika przez rodzica/prawnego opiekuna, EPT 
ma pra wo przekazaç go odpowiedniej instytucji.

KARTA KWALIFIKACYJNA
Ka˝dy rodzic/opiekun prawny uczestnika obo-
zu młodzie˝owego lub kolonii zobowiàzany jest 
dostarczyç osobiÊcie lub wysłaç do EPT (poprzez 
biuro agencyjne, listem poleconym i pocztà elektro- 
nicznà) wypełnionà i podpisanà przez obu rodziców/
opiekunów kart´ kwalifikacyjnà oraz umow´ o Êwia- 
dczenie usług turystycznych. Przekazanie karty 
kwalifikacyjnej jest warunkiem przyj´cia uczestnika 
na obóz.

PRZEJAZDY
EPT współpracuje tylko ze sprawdzonymi, konce-
sjonowanymi firmami przewozowymi. Na wszys- 
tkich trasach zapewniamy liczb´ kierowców zgo-
dnà z przepisami. Przejazdy z Polski do miejsco- 
woÊci turystycznych odbywajà si´ najcz´Êciej  
w godzinach nocnych. Rodzice/opiekunowie prawni 
dokonujàc rezerwacji miejsc na obóz/wycieczk´ 
organizowanà przez EPT, wyra˝ajà jednoczeÊnie 
zgod´ na nocny przejazd dziecka. Posiłki w trak-
cie przejazdów nie sà przewidziane (chyba, ˝e  
w opisie oferty podano inaczej), dlatego prosimy 
o zabranie odpowiedniej iloÊci prowiantu na drog´ 
oraz kieszonkowego na zakup ˝ywnoÊci w drodze 
powrotnej. Bioràc pod uwag´ bezpieczeƒstwo 
pasa˝erów oraz komfort podró˝owania spo˝y-
wanie własnych posiłków oraz ciepłych napojów 
powinno odbywaç si´ tylko w trakcie postojów 
autokaru. Postoje odbywajà si´ Êrednio co 4 go- 
dziny i je˝eli jest to tylko mo˝liwe – na parkin-
gach z toaletà i barem. Sugerujemy zabranie ze 
sobà nie wielkiej iloÊci waluty krajów tranzyto-
wych. Baga˝ uczestnika mo˝e składaç si´ z 1 szt. 
baga˝u podstawowego (maks. 20 kg) oraz 1 szt. 
baga˝u podr´cznego (maks. 5 kg) zgodnie z Warun-
kami Uczestnictwa i Przejazdu. Obsługa autokaru 
ma prawo odmówiç zabrania baga˝u, który przekra-
cza wymienione limity.

OBOWIÑZKI / REGULAMIN
Ka˝dy rodzic/opiekun prawny uczestnika obozu 
młodzie˝owego, kolonii, zielonej szkoły lub wy-
cieczki szkolnej oÊwiadcza, ˝e stan zdrowia jego 
podpopiecznego umo˝liwia udział w danej impre-
zie. JednoczeÊnie ponosi pełnà odpowiedzialnoÊç 
materialnà wobec EPT za szkody wyrzàdzone  

z winy osoby niepełnoletniej zgłoszonej przez nie- 
go i bioràcej udział w danej imprezie. Zobowià- 
zuje si´ do ich naprawy lub pokrycia kosztów. 
Uczestnicy imprez zobowiàzani sà do przestrze-
gania „Regulaminu obozu/wycieczki”, z którym 
zapoznajà si´ na poczàtku imprezy. Regulamin 
dost´pny jest na stronie www.europol.com.pl/
obozy oraz w biurach agencyjnych. W szczególno- 
Êci regulamin zobowiàzuje Uczestnika do podpo-
rzàdkowania si´ poleceniom kadry pedagogicznej, 
nie oddalania si´ z miejsca zakwaterowania lub 
miejsca zaj´ç, u˝ytkowania przekazanego mu sprz´- 
tu zgodnie z jego przeznaczeniem. Kàpiele w morzu 
oraz korzystanie ze sprz´tu pływajàcego i basenu 
kàpielowego mogà odbywaç si´ tylko za zgodà 
i pod nadzorem ratownika/opiekuna w grupach 
maks. 10 os. Zabrania sie samowolnych kàpieli 
dzieci do lat 18. W stosunku do Uczestników nie 
przestrzegajàcych zasad obj´tych regulaminem  
EPT zastrzega sobie prawo do zastosowania odpo-
wiednich do przewinienia Êrodków dyscyplinujàcych 
takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców  
czy powiadomienie szkoły. W przypadku powa- 
˝nego naruszenia zasad Uczestnikowi grozi wydale-
nie z obozu bez zwrotu kosztów. W takim przypadku 
kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie 
podró˝y zostanà obcià˝eni rodzice/opiekunowie 
prawni.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Uczestnik wyjazdu zagranicznego zobowiàzany jest 
posiadaç paszport lub dowód osobisty. Konie- 
czne jest równie˝ posiadanie przy sobie wa˝nej le- 
gitymacji szkolnej, ksià˝eczki zdrowia (lub karty 
chipowej) oraz Europejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (EKUZ), wydawanej bezpłatnie przez 
oddziały NFZ. Uczestnik wyjazdu krajowego musi 
posiadaç wa˝nà legitymacj´ szkolnà oraz ksià˝e- 
czk´ zdrowia. Ka˝dy wyje˝d˝ajàcy powinien zabraç 
ze sobà r´cznik pla˝owy lub karimat´, krem z filtrem 
ochronnym, strój kàpielowy, nakrycie głowy, kurtk´ 
przeciwdeszczowà, okulary przeciwsłoneczne, cze- 
pek kàpielowy, Êrodki przeciwgoràczkowe, mały 
plecak, ciepły sweter oraz je˝eli to konieczne Êrodki 
przeciw chorobie lokomocyjnej. W przypadku obo-
zów zimowych wymagany jest odpowiedni strój  
i obuwie oraz własny sprz´t narciarski/snowboar-
dowy (chyba, ˝e w opisie imprezy podano inaczej).

MŁODZIE˚OWE ALL INCLUSIVE 
(w tym młodzie˝owe all inclusive light). Jest to 
poszerzona forma Êwiadczeƒ dotyczàca nie tylko 
wy˝ywienia, ale równie˝ dodatkowych punktów 
programu. Nie nale˝y myliç tej formy ze standardo-
wym all inclusive wyst´pujàcym w ofertach wcza-
sów dla dorosłych. Dokładny opis młodzie˝owego 
all inclusive znajduje si´ w opisie oferty.

OPIEKA MEDYCZNA
Na imprezach krajowych zapewniamy opiek´ 
medycznà w miejscowych oÊrodkach zdrowia lub 
gabinetach lekarskich/piel´gniarskich na terenie 
obiektu, zgodnie z przepisami polskiego prawa. Na 
imprezach zagranicznych gwarantujemy podobny 
zakres opieki medycznej, lecz wszystkie koszty le-
czenia pokrywane sà z ubezpieczenia SIGNAL IDU-
NA wg Warunków Uczestnictwa. Zawarte w kata-
logu imprezy przeznaczone sà dla dzieci zdrowych  
i tylko takim dzieciom jesteÊmy w stanie zapewniç 
właÊciwà opiek´ w ramach opisanych Êwiadczeƒ. 
W przypadku dzieci nie w pełni sprawnych nale˝y 
skontakowaç si´ z nami, abyÊmy mogli sprawdziç, 
czy mo˝emy im nale˝yte warunki i opiek´.

EURO POL TOUR (EPT)


