TO NALE˚Y WIEDZIEå
Niniejsze informacje, podobnie jak Wa
runki Uczestnictwa i Warunki Przejazdu,
stanowià integralnà cz´Êç zawartej z EPT
umowy – zg∏oszenia o uczestnictwo w im
prezie turystycznej. Dlatego bardzo prosimy
o zapoznanie si´ z nimi przed dokonaniem
rezerwacji.
PRZYJAZD / WYJAZD
PRZYJAZD Apartamenty zajmuje si´ zazwyczaj
w godzinach 17.00-19.00, hotele – od godzi
ny 14.00 pierwszego dnia pobytu. Szczegó∏owe
godziny i miejsce odbioru kluczy podawane sà
w voucherze. Prosimy o przestrzeganie podanych
godzin. Odbiór kluczy w godzinach wczeÊniejszych
ni˝ wpisano w voucherze (o ile na Paƒstwa proÊb´
agencja ma mo˝liwoÊç je wydaç) wià˝e si´
z koniecznoÊcià posprzàtania przez Paƒstwa apartamentu we własnym zakresie. EPT nie akceptuje
roszczeƒ z tego tytułu. Wiele agencji nie akceptuje przyjazdów poza godzinami pracy i trzeba
b´dzie poczekaç na odbiór kluczy do nast´pnego
dnia lub nawet do poniedzia∏ku. Niektóre agencje pobierajà z tytu∏u nieterminowego przyjazdu
dodatkowe op∏aty – zazwyczaj 20-150 €. Ka˝do
razowo w przypadku póêniejszego przyjazdu nale˝y
obowiàzkowo poinformowaç o tym agencj´ –
recepcj´ (nr telefonu w voucherze) i EPT (tel. dy˝ur
ny +48 601 516 043) przed godzinà okreÊlonà
w voucherze i uzyskaç zgod´ agencji na póêniejszy
przyjazd. Zgoda nie jest jednak równoznaczna
z przyj´ciem przez agencj´ lub EPT jakiejkolwiek
odpowiedzialnoÊci z tego tytu∏u. Przy zakwaterowaniu otrzymujecie Paƒstwo jeden komplet kluczy
do apartamentu. Na ˝yczenie mo˝liwe jest zwykle
otrzymanie drugiego kompletu, lecz zazwyczaj
nast´pnego dnia.
W przypadku imprez lub pakietów autokarowych
i lotniczych przyjazd na miejsce zakwaterowania
i pierwsze/ostatnie Êwiadczenie uzale˝nione sà od
rozkładu jazdy autokarów i samolotów oraz czasu
przejazdu/przelotu. Prosimy wcià˝ to pod uwag´
przy wyborze oferty.
WYJAZD Klucze od pokoju/apartamentu nale˝y
zdaç w agencji/recepcji do godziny okreÊlonej
w voucherze (zazwyczaj do 9.00 w apartamencie, do 10.00 w hotelu). Je˝eli w apartamencie/
pokoju zostanà stwierdzone braki, uszkodzenia,
odpowiadacie Paƒstwo za nie jako najemca.
Nie ponosimy odpowiedzialnoÊci jak równie˝
nie zwracamy nale˝noÊci z tytu∏u póêniejszego
przyjazdu lub wczeÊniejszego opuszczenia apartamentu/hotelu.
DOKUMENTY PODRÓ˚Y Rodzaj dokumentów
podró˝y jaki otrzymujecie Paƒstwo przed wyjazdem uzale˝niony jest od rodzaju transportu:
dojazd własny – voucher (skierowanie), przy
dojeêdzie autokarem – karta boardingowa, samolotem – potwierdzenie przelotu. W przypadku zorganizowanych imprez autokarowych/lotniczych i
wyjazdów grupowych obowiàzujà vouchery
grupowe. EPT przekazuje dokumenty podró˝y
drogà elektronicznà lub poprzez tzw. „Stref´
Klienta“ znajdujàcà si´ na stronie www.europol.
com.pl. Wraz z dokumentami podró˝y otrzymacie
Paƒstwo mini-informator z najwa˝niejszymi informacjami, np. przy dojeêdzie własnym, cenami
autostrad itp. Aktualne informacje o wysokoÊci
opłat i przepisach obowiàzujàcych w poszczególnych krajach mo˝na uzyskaç w oddziałach
PZM-ot oraz na stronie MSZ. Ka˝dy uczestnik
jest zobowiàzany posiadaç wszelkie dokumenty
umo˝liwiajàce mu dojazd na miejsce wypoczynku, skorzystanie z zakupionych Êwiadczeƒ i
powrót.
RAMOWY PROGRAM IMPREZ Programy
majà charakter orientacyjny, kolejnoÊç realizacji
poszczególnych punktów programu mo˝e ulec
zmianie. Ceny imprez nie zawierajà wst´pów
do zwiedzanych obiektów i kosztu miejscowych
przewodników chyba, ˝e w opisie podano inaczej.
Pilot pełni swojà rol´ w granicach dozwolonych
miejscowym prawem, m. in. nie oprowadza po
muzeach.
UBEZPIECZENIE Ceny imprez zagranicznych
zawartych w katalogu 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 nieszcz´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
opłaty klimatycznej, nale˝y jà opłaciç w agencji/
recepcji przy odbiorze kluczy lub przy rezerwacji wg opisu oferty. Zazwyczaj jej wysokoÊç
wynosi ok. 1-2 € za 1 osob´/1 dzieƒ. 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 opłaty klimatycznej płatnej na miejscu.
KLIMATYZACJA / OGRZEWANIE Znajduje si´
tylko w tych obiektach, których opis to uwzgl´
dnia (mo˝e byç dodatkowo p∏atna – patrz opis
obiektu). Klimatyzacja/ogrzewanie mo˝e byç cen
tralnie sterowana i o jej uruchomieniu decydujà
warunki pogodowe i administrator obiektu.
W apartamentach klimatyzator znajduje si´ zwykle
w jednym z pomieszczeƒ.
SEJF, BEZPIECZE¡STWO Informacja o mo˝liwoÊci wynaj´cia lub skorzystania z sejfu podana jest
w opisie obiektu. Sejf w apartamencie lub pokoju
hotelowym stanowi jedynie dodatkowe zabezpie
czenie przed kradzie˝à lecz nie daje bezpieczeƒ
stwa dla pozostawionych tam rzeczy i pieni´dzy.
Kradzie˝e zdarzajà si´ wsz´dzie, nie tylko na
wczasach. Z naszego doÊwiadczenia wynika, ˝e
dotykajà jednego na ok. 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 zazwy
czaj zawierajà informacj´ o nazwie obiektu i numer
pokoju/apartamentu, warto wi´c przy wyjÊciu zdjàç
identyfikator (breloczek). Przed opuszczeniem po
koju/apartamentu nale˝y upewniç si´ równie˝, czy
dokładnie zamkn´liÊcie Paƒstwo wszystkie okna
i drzwi (oraz ˝aluzje/rolety, o ile obiekt je posiada).
Prosimy pami´taç aby klucze elektroniczne do pokoi/apartamentów trzymaç z dala od wody np. od
basenu poniewa˝ za uszkodzenie klucza spowodo
wane złym u˝ytkowaniem odpowiadacie Paƒstwo
jako najemca. Nie ponosimy odpowiedzialnoÊci
za utrat´ baga˝u lub innà strat´ mienia. Rzeczy
wartoÊciowe, pieniàdze, karty kredytowe, telefony komórkowe itp. zalecamy 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, bungalowu 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 ubezpieczenia do 800 zł) dotyczy
rzeczy codziennego u˝ytku np. ubrania, kosmetyki
itp. Prosimy o dokładne zapoznanie si´ z Ogólnymi
Warunkami Ubezpieczenia stanowiàcymi załàcznik
do umowy – zgłoszenia o uczestnictwo w imprezie
turystycznej. Zalecamy zawarcie umowy na dodat
kowe ubezpieczenie rzeczy wartoÊciowych/pieni´
dzy na czas wyjazdu.
TELEWIZOR TV oferuje z regu∏y lokalne programy. Tak˝e w przypadku posiadania przez obiekt
anteny satelitarnej (TV-SAT) mo˝e byç ograniczo
ny odbiór, np. bez programów polskich.
ZWIERZ¢TA DOMOWE Informacja o mo˝liwo
Êci pobytu zwierz´cia w obiekcie podana jest
w opisie/cenniku i dotyczy jednego ma∏ego zwie
rz´cia domowego (do 5 kg). Ka˝dorazowo musi
byç to obowiàzkowo zg∏oszone przy rezerwacji
i zwykle wià˝e si´ z koniecznoÊcià uiszczenia
op∏aty na miejscu przy odbiorze kluczy oraz
w przypadku apartamentów – opłaty za dezynfekcj´/sprzàtanie koƒcowe, która nie zwalnia
Paƒstwa z koniecznoÊci posprzàtania apartamentu we własnym zakresie. Nale˝y posiadaç
mi´dzynarodowe zaÊwiadczenia wydane przez
s∏u˝by weterynaryjne np. aktualne szczepienia.
W obiektach, które przyjmujà zwierz´ta, nie zezwala si´ na ich przebywanie w restauracji, na
terenie basenu oraz na pla˝y. Psy muszà byç na
smyczy, w kagaƒcu.
PLA˚A Przy opisie obiektów podajemy zwykle
przybli˝onà odleg∏oÊç od pla˝y w linii prostej, co

nie zawsze pokrywa si´ z przebiegiem dróg dla
ruchu ko∏owego lub pieszego. Je˝eli w opisie podana jest jedynie odleg∏oÊç od morza lub jeziora
(czyli od linii brzegowej), nie jest to równoznaczne
z odleg∏oÊcià od pla˝y i mo˝e oznaczaç, ˝e pla˝a
z mo˝liwoÊcià kàpieli znajduje si´ w nieco dalszej
odleg∏oÊci. Serwis pla˝owy (p∏atny lub bezp∏atny)
dost´pny jest zazwyczaj od czerwca do po∏owy
wrzeÊnia. Transfery na pla˝´ lub do centrum
(o ile sà uj´te w opisie) odbywajà si´ wg rozk∏adu
jazdy, zazwyczaj w miesiàcach lipiec-sierpieƒ.
IloÊç miejsc w transferze mo˝e byç ograniczona
do miejsc siedzàcych.
BASENY KÑPIELOWE Baseny czynne sà zwy
kle, w zale˝noÊci od pogody, od poczàtku czerwca do po∏owy wrzeÊnia. Dok∏adne godziny korzy
stania z basenów podane sà w regulaminach
wiszàcych zarówno w obiektach jak i przy samych basenach. Zasadniczo sà to godziny: 8.0013.00 i 15.30-18.00 i dotyczà tak˝e basenów dla
dzieci. Nie nale˝y do dobrego tonu, a wr´cz grozi
nieprzyjemnoÊciami nieuszanowanie powy˝szych
godzin. Nale˝y pami´taç, ˝e: przed wejÊciem do
basenu nale˝y obowiàzkowo skorzystaç z pryszni
ca (znajdujà si´ przy basenach). Zabronione jest
p∏ywanie na materacach dmuchanych, pontonach, Êrednia g∏´bokoÊç basenów dla doros∏ych
wynosi od 1,6 do 2,5 m (równia pochy∏a), basenu
(brodzika) dla dzieci – 0,5-1,2 m.

DODATKOWE US¸UGI W przypadku gdy obiekt
oferuje wypo˝yczalnie sprz´tu (zw∏aszcza bez
p∏atne), le˝aki przy basenie itp. – ich iloÊç jest
zawsze ograniczona i nie wszyscy jednoczeÊnie
mogà z nich korzystaç. Animacje cz´sto prowa
dzone sà tylko w j´zyku miejscowym. Korzysta
nie z ∏àcza internetowego/internetu (w tym łàcza
bezprzewodowego) w pokojach lub pomieszcze
niach ogólnodost´pnych jest zawsze us∏ugà
dodatkowo p∏atnà. Najcz´Êciej nale˝y posiadaç
w∏asny komputer. W obiektach oferujàcych usług´
Wi-Fi jest ona dost´pna najcz´Êciej w holu recepcyjnym. Nie oznacza to, ˝e Wi-Fi b´dzie równie˝
dost´pne w pokojach czy te˝ innych pomieszczeniach, którymi dysponuje dany obiekt. JakoÊç
transferu jest uzale˝niona od iloÊci urzàdzeƒ oraz
osób korzystajàcych z połàczenia.
APARTAMENTY
WYPOSA˚ENIE Apartament to nic innego jak
samodzielne jednopokojowe (garsoniera) lub
kilkupokojowe mieszkanie wakacyjne, którego
opis podany jest w katalogu. Nie nale˝y myliç
tych˝e apartamentów z apartamentami ho
telowymi. Domki letniskowe sà to jedno lub
kilkukondygnacyjne budynki, które w zale˝noÊci
od wybranej oferty sà udost´pniane w ca∏oÊci
lub tylko w okreÊlonej cz´Êci (np. dolna lub górna kondygnacja, cz´Êç prawa lub lewa). Prosimy
zasadniczo nie oczekiwaç Êrodkowoeuropejskich
np. niemieckich standardów mieszkaniowych.
Jako „apartament” okreÊlamy umownie zarówno mieszkanie wakacyjne jak i bungalow, will´,
domek kempingowy, mobile homes. Aparta
menty nie podlegajà oficjalnej klasyfikacji (kategoryzacji) wg przepisów unijnych. Podajemy
jedynie subiektywnà, lecz opartà na wieloletnim
doÊwiadczeniu ocen´ standardu 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 posi∏ków (stó∏,
krzes∏a), najcz´Êciej z aneksem kuchennym
(wg opisu obiektu) oraz rozk∏adanym tapczanem lub fotelem. Zazwyczaj kanapa czy
tapczan ma d∏ugoÊç do 1,70 m. Mo˝e to byç
równie˝ tapczan z wysuwanà szufladà do spania (dwupoziomowy) lub ∏ó˝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. ma∏à lodówk´ (najcz´Êciej z otwar
tym zamra˝alnikiem), kuchenkà gazowà lub
elektrycznà bez piekarnika, naczynia kuchenne,
sztuçce, talerze, szklanki lub fili˝anki, zlewozmywak, szafki kuchenne. Roboty kuchenne czy
ekspresy do kawy, przyprawy, artyku∏y ˝ywno
Êciowe, Êrodki do mycia naczyƒ, Êciereczki nie
sà przewidziane w wyposa˝eniu. O brakujàcych

naczyniach, sztuçcach itp. nale˝y natychmiast
poinformowaç agencj´/recepcj´, która je Paƒ
stwu wyda.
• ¸azienka – apartamenty posiadajà pe∏ny w´
ze∏ sanitarny z prysznicem lub wannà, umy
walkà, ciep∏à i zimnà wodà, WC. Ciep∏a woda
dostarczana jest najcz´Êciej za poÊrednictwem
niewielkich bojlerów elektrycznych, gazowych
lub zbiorników ogrzewanych energià s∏onecznà.
Mo˝e si´ zatem zdarzyç, ˝e je˝eli wszystkie oso
by zamieszkujàce apartament zapragnà w tym
samym czasie wziàç kàpiel, to na ciep∏à wod´
przyjdzie chwil´ poczekaç. Z regu∏y ∏azienki sà
bez brodzika i zas∏ony prysznica, z pod∏ogowym
odp∏ywem wody. R´czniki, papier toaletowy,
Êrodki czystoÊci nale˝y przywieêç ze sobà lub
zakupiç na miejscu o ile w opisie apartamentu
nie podano inaczej.
• Sypialnie, wn´ki sypialne – ich struktura znajduje si´ w opisie w katalogu. W sypialni dwuosobowej mo˝e znajdowaç si´ zarówno ∏ó˝ko
ma∏˝eƒskie (tzw. francuskie lub dwa ∏ó˝ka z∏à
czone) jak i pojedyncze ∏ó˝ka czy te˝ rozk∏adany
tapczan. Popularne sà ∏ó˝ka i tapczany produkcji
w∏asnej (d∏ugoÊç do 190 cm), materace poliestrowe. ¸ó˝ka pi´trowe mogà nie posiadaç drabinki i zabezpieczenia dla dzieci. ¸ó˝ka dostawne
sà mniejsze od ∏ó˝ka podstawowego 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˝y
czenie ∏ó˝eczka dziecinnego nie jest równoznaczne z dostawkà (dziecko musi si´ mieÊciç
w maksymalnej, dozwolonej iloÊci osób).
• Mansarda oznacza apartament na poddaszu,
zwykle z pochy∏ym, obni˝onym sufitem. Wy
bierajàc tego typu apartament nale˝y pami´
taç, ˝e mo˝e si´ to wiàzaç najcz´Êciej z ∏adnymi
widokami lecz te˝ wi´kszym nas∏onecznieniem.
Uwaga:
• PoÊciel (tj. poszewki na poduszki i koce, prze
Êcierad∏o) nale˝y przywieêç ze sobà (chyba,
˝e w opisie/cenniku obiektu podano inaczej).
Ka˝de ∏ó˝ko ma poduszk´, koc lub ko∏dr´. Je˝eli
w opisie obiektu podano, ˝e poÊciel lub r´czniki
zawarte sà w cenie, zazwyczaj po tygodniu
nale˝y zg∏osiç si´ do agencji/recepcji i je wy
mieniç.
• W wielu apartamentach, ze wzgl´du na
niewielkà powierzchni´, znajduje si´ bardzo
ograniczona 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 ma∏ymi dzieçmi.
• W niektórych wynajmowanych obiektach (w
szczególnoÊci willach i apartamentach prywatnych oraz domkach letniskowych) mieszka
okresowo lub stale w∏aÊciciel lecz ma oddzielne, niezale˝ne wejÊcie lub zajmuje osobny
budynek.
• Wszystkie opisy apartamentów i informacje
podane sà wg stanu na dzieƒ oddania katalogu
do druku. W wyjàtkowych sytuacjach zamiesz
czony opis wyposa˝enia, umeblowania (np.
rodzaju ∏ó˝ek), struktury apartamentów mo˝e
ró˝niç si´ od stanu faktycznego. Apartamenty
sà wyposa˝one i urzàdzone wg gustu poszczególnych w∏aÊcicieli lub agencji. W ramach obiektów jednej kategorii mogà wyst´powaç ró˝nice
w wyposa˝eniu i urzàdzeniu. Zdj´cia majà charakter przykładowy.
POWIERZCHNIA Jest zwykle uzale˝niona od
typu apartamentu i maksymalnej iloÊci osób
mogàcych w nim mieszkaç. Metra˝ zgodny jest
zawsze z miejscowymi normami budowlanymi.
Je˝eli apartament jest rzeczywiÊcie ma∏y piszemy o tym w jego opisie. Zwracamy jednoczeÊnie
uwag´, ˝e garsoniery (apartamenty jedno
pokojowe) majà zwyczajowo mniejszà powierzchni´ mieszkaniowà. Podane w katalogu wielkoÊci
apartamentów i dzia∏ki (∏àcznie z zabudowà) sà
wielkoÊciami przybli˝onymi. W podanà wielkoÊç
powierzchni wliczona jest równie˝ powierzchnia
tarasu/balkonu. Przy zakupie dostawek zmniejsza
si´ powierzchnia do swobodnego poruszania si´.
LICZBA OSÓB Apartament mo˝e byç zamieszkany przez iloÊç osób nie wi´kszà ni˝ podano
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w katalogu lub w voucherze. Dzieci niezale˝nie od
wieku traktowane sà jako doros∏e osoby. Tak˝e
w przypadku ∏ó˝ka dziecinnego przywiezionego
ze sobà lub wypo˝yczonego na miejscu maksymalna iloÊç osób nie mo˝e zostaç przekroczona.
Je˝eli agencja lub recepcja stwierdzi przekroczenie iloÊci osób w apartamencie, ma prawo
wykwaterowaç wszystkie osoby zamieszkujàce
dany apartament bez prawa jakichkolwiek zwrotów pieni´˝nych lub za˝àdaç op∏aty za dodatkowà
osob´ w wysokoÊci ustalonej przez agencj´.
Agencja/recepcja ma równie˝ prawo w takim
przypadku przydzieliç w zast´pstwie (o ile b´dzie
to mo˝liwe) inny, wi´kszy i dro˝szy apartament
i za˝àdaç od Paƒstwa dop∏aty ró˝nicy cenowej.
M∏odzie˝ i dzieci poni˝ej 18 roku ˝ycia mogà
zamieszkiwaç w apartamentach tylko pod opiekà
osoby doros∏ej 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 ∏azienk´, umyç pod∏ogi. Pobierana na
miejscu op∏ata za koƒcowe sprzàtanie (wg opisu
obiektu) nie zwalnia od obowiàzku posprzàtania
aneksu kuchennego i ∏azienki we w∏asnym zakresie.
W przypadku nie posprzàtania aneksu kuchennego/∏azienki, Klient b´dzie obcià˝ony przez agencj´
kwotà w wysokoÊci 50-100€/1 apartament, w zale˝noÊci od rodzaju obiektu.
GAZ / ZASILANIE ELEKTRYCZNE Prosimy nie
w∏àczaç kilku odbiorników pràdu naraz np. bojler, suszark´, ˝elazko itp. Zanim zg∏osicie awari´
w agencji, prosimy sprawdziç bezpieczniki w swo
im apartamencie. Brak gazu, nale˝y zg∏aszaç na
bie˝àco w agencji wydajàcej klucze. Dobrze jest,
˝eby ktoÊ pozosta∏ i zaczeka∏ w apartamencie.
Dok∏adne godziny pracy firmy gazowej podane sà
w agencji/recepcji. Je˝eli zg∏oszenie nastàpi poza
godzinami jej pracy, na wymian´ trzeba b´dzie
poczekaç.
WY˚YWIENIE Ceny apartamentów zawierajà
tylko zakwaterowanie, lecz w pobli˝u wi´kszoÊci
obiektów znajduje si´ wiele mo˝liwoÊci wy˝ywie
nia – sklepy, restauracje, bary itp. Prosimy zwróciç
uwag´, ˝e je˝eli w opisie podajemy odleg∏oÊç od
sklepu, mo˝e to byç np. kiosk spo˝ywczy, ma∏y
sklepik rodzinny lub supermarket.
KAUCJA Celem zagwarantowania odpowiedniej
troski o apartament i sprz´t domowy, Klient zo
bowiàzany jest do wp∏acenia kaucji w wysoko
Êci podanej w opisie w chwili odbioru kluczy
w Agencji. Kaucja zostanie zwrócona po przepro
wadzeniu 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 siedzibie EPT.
W przypadku grup m∏odzie˝owych kaucja wynosi
200€/1 apartament.
OGRÓDKI Je˝eli apartamenty posiadajà w opisie
ogródek, nie sà to zazwyczaj tradycyjne, przydomowe ogrody z trawà czy rabatami. Jest to raczej
miejsce, gdzie mo˝na posiedzieç i przyrzàdziç np.
grilla. Czasami sà ogrodzone niskim ˝ywop∏otem,
rzadziej p∏otem, ale zazwyczaj stanowià cz´Êç
wspólnego terenu otaczajàcego dany budynek
czy will´. Mogà byç one zarówno do dyspozycji
danego apartamentu (w∏asne) jak równie˝ przeznaczone dla wi´kszej iloÊci rodzin zamieszkujàcej
posesj´ (wspólne). Je˝eli w opisie wyszczególniono, ˝e w ogródku znajdujà si´ meble, nie oznacza
to, ˝e ka˝da osoba b´dzie posiada∏a np. w∏asne
krzes∏o ogrodowe. Ich iloÊç mo˝e byç mniejsza
ni˝ iloÊç osób zamieszkujàcych apartament. Nie sà
równie˝ wówczas gwarantowane na wyposa˝eniu
le˝aki czy parasole s∏oneczne. Podany w opisie
„grill” oznaczaç mo˝e zarówno grill stacjonarny jak
i ma∏y, przenoÊny grill.
MIEJSCA PARKINGOWE Je˝eli w opisie obiektu podajemy, ˝e sà rezerwowane miejsca parkingowe, jedno niestrze˝one miejsce przypada na jeden apartament. W przypadku, kiedy przyje˝d˝acie
dwoma samochodami do jednego apartamentu,
drugi samochód nale˝y zaparkowaç na poboczu

ulicy lub najbli˝szym parkingu. Je˝eli w opisie
podajemy tylko informacj´, ˝e obiekt posiada parking – iloÊç miejsc jest ograniczona i samochód
mo˝na zaparkowaç przy obiekcie, jego pobli˝u,
przy ulicy itp.
HOTELE
„Pokojem hotelowym” okreÊlamy umownie pokój
w hotelu, pensjonacie, oÊrodku wczasowym, kompleksie wakacyjnym, willi, sanatorium.
• Podstawà do obliczenia zni˝ek dla dzieci jest
wiek dziecka w dniu rozpocz´cia podró˝y. Np.
zni˝ka do 7 lat oznacza, ˝e dziecko nie mo˝e
mieç ukoƒczonych 7 lat (czyli do 6,99 lat).
Zni˝ki przys∏ugujà tylko od ceny podstawowej
– nie przys∏ugujà od dop∏at do FB, HB, MS lub
ALL INCLUSIVE.
• Pokoje z widokiem w kierunku morza nie
koniecznie posiadajà bezpoÊredni widok na mo
rze. Mo˝e on byç np. cz´Êciowo lub ca∏kowicie
zas∏oni´ty drzewami.
• P okoje jednoosobowe – ka˝dorazowo na zapytanie. Ich wielkoÊç, wyposa˝enie i usytuowanie nie musi byç identyczne jak w przypadku
pokoi dwuosobowych. 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´
zarówno ∏ó˝ka ma∏˝eƒskie jak i pojedyncze.
• Łazienki w hotelach o ni˝szej kategorii
dysponujàce prysznicem z reguły nie posiadajà
brodzika, kabiny prysznicowej ani zasłony. Majà
zwykle odpływ podłogowy.
• Balkon francuski – oznacza drzwi balkonowe
z balustradà, z niewielkim wyst´pem, bez
mo˝liwoÊci wyjÊcia na zewnàtrz.
• Dostawka do pokoju to rozk∏adany tapczan,
∏ó˝ko, rozk∏adany fotel lub ∏ó˝ko turystyczne/po
lowe, sporadycznie – ∏ó˝ko pi´trowe. ¸ó˝ko do
stawne zazwyczaj jest mniejsze od ∏ó˝ka podsta
wowego. Przy zakupie dostawek zmniejsza si´
powierzchnia do swobodnego poruszania si´.
• Dla dzieci (zwykle do lat 2 chyba ˝e w opisie
podano inaczej), po wczeÊniejszej rezerwacji,
mo˝liwe jest bezp∏atne lub p∏atne wypo˝yczenie
∏ó˝eczka (bez poÊcieli) lub krzese∏ka, czasami za
pobraniem kaucji.
• Sprzàtanie i zmiana poÊcieli zawarte sà w cenie lecz w ró˝nych krajach i hotelach czynnoÊci
te wykonywane sà z ró˝nà cz´stotliwoÊcià.
W obiektach klasy turystycznej wyst´pujà
najcz´Êciej na zakoƒczenie turnusu lub po zgłoszeniu w recepcji. R´czniki (o ile znajdujà si´ na
wyposa˝eniu pokoju) wymieniane sà na ˝yczenie
klienta (pozostawienie r´czników na wieszaku
oznacza dla obsługi, ˝e b´dziecie Paƒstwo nadal z nich korzystaç, a poło˝enie ich na podłodze
w łazience – ˝e prosicie o wymian´).
• Korzystanie z mini-barków w pokojach jest za
wsze dodatkowo p∏atne na miejscu.
• Suita hotelowa to zazwyczaj dwupokojowe
pomieszczenie z ∏azienkà, studio – jednopokojowe.
• Wy˝ywienie: ka˝dy kraj posiada inne zwyczaje
˝ywieniowe. Zazwyczaj w restauracjach i jadalniach serwowana jest kuchnia regionalna na
bazie miejscowych specja∏ów. Wy˝ywienie w
formie bufetu oznacza samoobsługowà form´
wy˝ywienia. W zale˝noÊci od standardu obiektu
i jego ceny wyst´puje mniej lub bardziej ró˝no
rodny wybór zimnych, goràcych przekàsek i daƒ,
gdzie ka˝dy uczestnik ma mo˝liwoÊç konsumpcji
w dowolnej iloÊci. Zwykle nie dotyczy to dese
rów. 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 za
zwyczaj z obni˝onà, w stosunku do głównego
sezonu cenà, jakà płacicie Paƒstwo za imprez´
przed lub po sezonowà. Âniadanie kontynentalne
oznacza Êniadanie, które z regu∏y sk∏ada si´
z pieczywa, mas∏a, d˝emu, sera, kawy lub herbaty. W niektórych krajach – Êniadanie to mo˝e
byç serwowane w formie bufetu, dodatkowo
(w zale˝noÊci od kategorii hotelu) – mleko, cappucino, czekolada, sucharki, biszkopty, ciasto
domowe, jogurt, rogaliki itp. Wzmocnione
Êniadanie w formie bufetu zawiera dodatkowo
w´dliny (np. szynka, salami, wyroby regionalne),

ser ˝ó∏ty itp. Obiadokolacja oznacza zazwyczaj
obiad/danie ciep∏e serwowane w porze kolacji.
W niektórych krajach – mo˝e byç serwowa
na w formie kilku zestawów do wyboru. Na
zestaw sk∏ada si´ wówczas (w zale˝noÊci od
kategorii hotelu): zupa lub przystawka, drugie
danie, owoce lub deser. Napoje do obiadów
i kolacji sà zawsze dodatkowo p∏atne we
w∏asnym zakresie. Nie mo˝na wynosiç jedze
nia z restauracji. W wyjàtkowych przypadkach
np. choroby lub z∏ego samopoczucia jednego
z uczestników uniemo˝liwiajàcych mu zejÊcie
do restauracji hotelowej, mo˝na poprosiç
obs∏ug´ restauracji/recepcji o wyra˝enie zgody
na zaniesienie posi∏ku do pokoju.
• W przypadku formy ALL INCLUSIVE, napoje
bezalkoholowe sà zazwyczaj z dystrybutorów,
natomiast lokalne napoje alkoholowe cz´sto
podawane sà w plastikowych kubkach.
• Wystrój poszczególnych pokoi mo˝e si´ ró˝niç.
Zdj´cia majà charakter przyk∏adowy.
• Je˝eli obiekt nie posiada oficjalnej klasyfikacji (kategoryzacji) wg przepisów unijnych lub naszym
zdaniem oficjalna klasyfikacja obiektu została
zawy˝ona – wówczas podajemy subiektywnà,
lecz opartà na wieloletnim doÊwiadczeniu ocen´
standardu danego obiektu wg nas i lokalnego
partnera, wyra˝onà w iloÊci słoneczek EPT.
POMOC W TRAKCIE WYPOCZYNKU Funkcj´
rezydenta pe∏nià miejscowe Agencje/Recepcje
wydajàce klucze, do których nale˝y zg∏aszaç wszel
kie uwagi czy problemy zaistnia∏e na miejscu. W
przypadku braku mo˝liwoÊci uzyskania pomocy od
powy˝szych przedstawicieli, do Paƒstwa dyspozycji pozostaje telefon dy˝urny w Polsce +48 601
516 043 czynny w sezonie letnim ca∏odobowo
od piàtku (godz. 18.00) do niedzieli (godz. 12.00)
oraz nasze stacjonarne numery telefonów w biurze
+4832 253 02 07, 253 02 08. Nale˝y pami´taç,
˝e je˝eli w opisie Êwiadczeƒ imprezy zawarta jest
dodatkowo informacja o opiece polskiego rezydenta, jest to osoba, która obs∏uguje klientów w jednej
lub w kilku miejscowoÊciach danego kraju. Jego
praca polega na s∏u˝eniu pomocà w przypadku
zaistnienia ewentualnych problemów na miejscu.
Pomaga on równie˝ zakupiç imprezy fakultatywne
organizowane przez miejscowe agencje. Jego
telefon podajemy w informatorze do∏àczanym do
dokumentów podró˝y lub dost´pny jest w recepcji/
agencji wydajàcej klucze. Uwaga: pracy rezydenta
nie nale˝y myliç z pracà pilota, który przebywa z
jednà konkretnà grupà ca∏y czas w danym obiekcie. W przypadku ma∏ej iloÊci uczestników, fun
kcj´ rezydenta pe∏nià recepcje/agencje wydajàce
klucze.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE Z wi´kszoÊci
miejscowoÊci organizowane sà przez lokalne
agencje ró˝norakie wycieczki autokarem i sta
tkiem do najciekawszych miejsc w okolicy. Sà to
imprezy odp∏atne, a ich ceny ustala miejscowa
agencja. Imprezy obs∏ugiwane sà przez pilotów
pos∏ugujàcych si´ miejscowym j´zykiem i j´zykiem
angielskim lub niemieckim. 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 wpłaconej nale˝noÊci zostanie dokonany w Polsce, po
zakoƒczeniu imprezy.
• J e˝eli obiekt posiada w swoim opisie ofert´
specjalnà np. bezpłatnà wycieczk´ fakultatywnà,
nale˝y potwierdziç skorzystanie z niej podczas
podpisywania umowy. Brak wpisu w umowie
jest jednoznaczny z rezygnacjà.
• P e∏ne informacje na temat propozycji wycieczek
fakultatywnych znajdziecie Paƒstwo na stronie:
www.europol.com.pl/fakultatywne
WARUNKI LOKALNE W oÊrodkach turystycznych
mieszkaƒcy przez ca∏y rok normalnie ˝yjà, budujà,
pracujà. W sàsiedztwie obiektów turystycznych
cz´sto znajdujà si´ lokale taneczne, sklepy, restauracje, ulice, drogi dojazdowe itp. Nawet w najspo
kojniejszych zakàtkach, dzielnicach miejscowoÊci
turystycznych mo˝e dochodziç do pewnych
ucià˝liwoÊci spowodowanych ha∏asem. 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 informacja jest mo˝liwa, szczególnie w sytuacji, gdy np. rozpoczynajà si´ one z dnia
na dzieƒ lub sà wznawiane po d∏u˝szej przerwie
przez w∏aÊcicieli prywatnych lub instytucje. Nie
ponosimy odpowiedzialnoÊci za ewentualne, w/w
ucià˝liwoÊci. Poj´cie spokojnego po∏o˝enia obiektu (spokojnej okolicy) jest bardzo subiektywne,
a jego obiektywne znaczenie praktycznie nie istnieje. Poszukujàcy spokoju powinni unikaç tzw.
szczytu sezonu i szukaç obiektów ma∏ych, le˝àcych
na uboczu. Z tego te˝ powodu prosimy zwróciç
szczególnà uwag´ na nasze wyjàtkowo atrakcyjne
oferty przed i po sezonie. Nie wszystkie restauracje, kawiarnie i sklepy sà wówczas dost´pne,
a iloÊç atrakcji ograniczona, lecz ceny imprez sà
znacznie ni˝sze. Wiele miejscowoÊci turystycznych
po∏àczonych jest ze sobà drogà szybkiego ruchu.
Specyfikà niektórych krajów jest nieporzàdek na
posesjach znajdujàcych si´ w okolicy obiektów
turystycznych lub w ich bezpoÊrednim sàsiedztwie,
w drodze na pla˝´, na bezpłatnych, tzw. dzikich
pla˝ach oraz w ogólnodost´pnych miejscach u˝ytecznoÊci publicznej. W cz´Êci regionów mo˝e
równie˝ wyst´powaç wzmo˝ona iloÊç niektórych
gatunków np. owadów. Cz´sto spowodowane
jest to specyfikà mikroklimatu, rodzajem lokalnej
roÊlinnoÊci itp. Zach´camy przed wyjazdem do
zapoznania si´ z lokalnymi zwyczajami oraz warunkami specyficznymi dla danego kraju czy regionu.
URLOP Z GWARANCJÑ Celem zapewnienia Paƒ
stwu poczucia bezpieczeƒstwa i wywiàzania si´
z obowiàzków wynikajàcych z „Ustawy o us∏ugach
turystycznych”, zawarliÊmy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Signal Iduna umow´ ubezpiecze
niowà OC na wypadek niewyp∏acalnoÊci (polisa
nr M207087). OczywiÊcie nie przewidujemy takiej
sytuacji. Niemniej wszyscy Klienci, którzy dokonali
p∏atnoÊci, a nie otrzymali jeszcze Êwiadczeƒ, majà
ustawowo zapewniony zwrot dokonanych wp∏at.
Zapewniony jest równie˝ powrót do kraju w przypadku, gdy organizator nie zapewni tego powrotu
wbrew zawartej umowie. Certyfikat polisy dost´
pny jest do wglàdu u naszych agentów i na naszej
stronie internetowej. Orygina∏ polisy ubezpiecze
niowej zosta∏ z∏o˝ony do wojewody Êlàskiego.
Szczegó∏owe informacje na ten temat – na stronie
www.europol.com.pl.
ÂWIADCZENIA Katalog „EPT DOJAZD WŁASNY, AUTOKAREM” ma charakter informacyjny.
Podane w nim wskazówki nie stanowià oferty.
Szczegółowe informacje dost´pne sà na www.
europol.com.pl pod kodem danego obiektu/
imprezy. W opisie ka˝dego obiektu wymienione
sà Êwiadczenia wliczone w cen´ wynajmu/za
kwaterowania („Êwiadczenia zawarte w cenie”).
W opisie/cenniku obiektu zawarta jest informacja
o ewentualnych opłatach obowiàzkowych (obligatoryjnych) lub opłatach nieobowiàzkowych (na
˝yczenie), które nale˝y opłaciç przy rezerwacji
lub na miejscu (w zale˝noÊci od opisu). Usługi
„na ˝yczenie” muszà byç zawsze zgłoszone 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. zabiegów wellnes i SPA, urzàdzeƒ
sportowych – boisk sportowych, kortów tenisowych, salek fitness, siłowni, sejfu w recepcji,
szkółek, wypo˝yczalni sprz´tu wodnego, rowerów, korzystania z łàcza internetowego 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 po
dane 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.
EURO POL TOUR (EPT)

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Postanowienia ogólne:
Przez u˝yte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa okreÊlenia 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 autokarowego/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 Êwiadczenie us∏ug turystycznych (dalej – umowa),
a w szczególnoÊci wojna, stan wojenny lub wyjàtkowy, zamieszki, rozruchy, powstania, blokady dróg, akty terrorystyczne, 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 wykonywaniu 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 zaproponowaç
inny obiekt. W przypadku nie zaakceptowania nowej propozycji nast´puje natychmiastowy zwrot wpłaconej kwoty
rezerwacyjnej. Przy zg∏oszeniu nale˝y podaç dane wszystkich
osób wyje˝d˝ajàcych tj. imi´, nazwisko, dat´ urodzenia, numer dowodu osobistego lub paszportu. Rezerwacje obiektów
posiadajàcych w systemie rezerwacyjnym status „na zapytanie” 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 imprezy).
Zap∏ata reszty nale˝noÊci musi nastàpiç bez ponownego
wezwania na co najmniej 36 dni przed rozpocz´ciem turnusu.
JeÊli uzgodniona kwota wp∏aty zaliczki lub dop∏aty do 100%
nie zostanie dokonana w obowiàzujàcym terminie, EPT jest
uprawniony do rozwiàzania umowy i naliczenia kary umownej
na zasadach okreÊlonych w pkt. 5. Ceny imprez zawierajà podatek 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). Zaliczk´ jak i dopłat´ nale˝y uiÊciç w tej samej, wybranej podczas 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 polskich 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 przelewem na konto dewizowe organizatora.
3.3. W przypadku ceny wyra˝onej w ZŁ (PLN) płatnoÊci
dokonuje si´ w walucie polskiej.
4. Skierowania, vouchery:
Skierowanie (voucher) zawiera m.in.: nazw´, dok∏adny adres
wraz z numerem telefonu agencji/recepcji gdzie nale˝y si´
zg∏osiç po odbiór kluczy do apartamentu/pokoju, numer telefonu dy˝urnego, godziny odbioru i zdania kluczy, nazw´, typ
wykupionego apartamentu/pokoju oraz maksymalnà 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 rezygnacji
Klienta z imprezy, EPT nalicza odszkodowanie w wysokoÊci:
• 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
datà rozpocz´cia turnusu,
• 80% ceny, je˝eli rezygnacja nastàpi na mniej ni˝ 9 dni
przed datà rozpocz´cia turnusu lub gdy Klient nie doj
edzie na miejsce.
5.3. Odszkodowanie, w zakresie okreÊlonym w pkt 5.2., jest
nale˝ne EPT, o ile EPT zostanie obcià˝one przez Agencj´/
Recepcj´ kosztami rezygnacji Klienta z imprezy w wysokoÊci

odpowiadajàcej wysokoÊci takiego odszkodowania w zwiàzku
z zaistnieniem okolicznoÊci okreÊlonych w pkt 5.2.
5.4. Uwaga:
1. P rzy obliczaniu terminu rezygnacji nie wlicza si´ dni ustawowo 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 pieni´˝nej nast´puje zawsze w ZŁ do wysokoÊci
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. P rocedura 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 warunki udzia∏u w imprezie, 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 umowy na osob´ wskazanà przez Klienta).
b) J e˝eli osoba wskazana przez Klienta nie spe∏nia warunków 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) J e˝eli Klient w terminie 3 dni od daty otrzymania sprzeciwu 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) J e˝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 (przeniesienie praw i obowiàzków wynikajàcych z umowy na
osob´ ponownie wskazanà przez Klienta).
e) J e˝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´ okreÊlonà 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 sprzàtanie
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 powiado
miç o tym (przed godz. zakoƒczenia pracy Agencji) Agencj´/
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 okresie 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
powiedzialnoÊci 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 nastàpiç
w godzinach pracy Agencji, aby upowa˝niony do tego pracownik móg∏ sprawdziç stan czystoÊci. Agencja dopuszcza
mo˝liwoÊç wyjazdu w nocy, ale w takim wypadku rezerwuje
sobie prawo do zatrzymania kaucji, która po przeprowadzeniu kontroli zostaje odes∏ana Klientowi drogà pocztowà.
Opuszczajàc apartament Klient zobowiàzany jest do
posprzàtania apartamentu, w szczególnoÊci do pozmywania
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 piecyków 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 zagwarantowania 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 wyjazdu w agencji, aby otrzymaç zwrot wp∏aconej kaucji. Kaucja
zostanie zwrócona po przeprowadzeniu przez pracownika
kontroli apartamentu, w dniu wyjazdu, o ile nie zostanà
stwierdzone szkody lub braki w apartamencie.
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 – kaucja 10€ (konieczna
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/Recepcji 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 Klienta, które mogà
zaistnieç w apartamencie/pokoju hotelowym lub w innych
miejscach, w których sà realizowane us∏ugi obj´te imprezà,
je˝eli do powstania tych szkód dosz∏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 poniesionych
przez Klienta. W sytuacjach wyjàtkowych, np. koniecznoÊci
przeprowadzenia napraw, czy usuni´cia awarii przedstawiciel
Agencji/Recepcji ma prawo wejÊç do apartamentu/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 Klienta
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 zobo
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
konawcy 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 organizatorowi 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 trakcie 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 wydatkami, które poniós∏ z winy EPT powinny zostaç udokumen
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, ogrzewania,

czy energii elektrycznej, przerw w dzia∏aniu klimatyzacji oraz
polegajàce na niedogodnoÊciach spowodowanych naprawà
lub konserwacjà wind, basenów albo innych urzàdzeƒ, je˝eli
trudnoÊci te stanowià skutek:
1) dzia∏ania lub zaniechania osoby trzeciej nieuczestniczàcej
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 wykonawcy),
w szczególnoÊci w miejscu (paƒstwie), w którym odbywa si´
impreza zorganizowana przez EPT, jak np. wycieczki fakultatywne, wynajem samochodów itp., o ile us∏ugi dodatkowe
nie zosta∏y wymienione w ofercie skierowanej przez EPT do
Klienta jako us∏ugi organizowane przez EPT lub przez podmioty
zwiàzane umowami z EPT. EPT nie ponosi odpowiedzialnoÊci
za organizacj´ i realizacj´ us∏ug dodatkowych nawet wówczas, gdy rezydent lub inny przedstawiciel EPT udziela Klientom, zainteresowanym skorzystaniem z us∏ug dodatkowych
organizowanych i realizowanych 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, stanu wyjàtkowego lub wojennego, EPT jest zobowiàzany
realizowaç umow´ w takim zakresie w jakim jest to mo˝liwe
zwa˝ywszy na okolicznoÊci. Je˝eli realizacja umowy z po
wodów wskazanych w zdaniu pierwszym jest niemo˝liwa, EPT
jest zobowiàzany do udzielenia pomocy Klientowi w ramach
posiadanych mo˝liwoÊci, a w szczególnoÊci jest zobowiàzany
podjàç niezb´dne kroki w celu umo˝liwienia Klientowi powrotu
do Polski z paƒstwa obj´tego wojnà, kl´skà ˝ywio∏owà, atakiem terrorystycznym, stanem wyjàtkowym lub wojennym,
w którym EPT zorganizowa∏ imprez´ (dalej – paƒstwo obce),
chyba ˝e z uwagi na sytuacj´ istniejàcà w paƒstwie obcym, realizacja takiej pomocy nie b´dzie mo˝liwa zwa˝ywszy na okoli
cznoÊci, a zw∏aszcza z uwagi na istniejàce niebezpieczeƒstwo
lub koniecznoÊç poczynienia stosownych ustaleƒ pomi´dzy
w∏aÊciwymi w∏adzami polskimi i w∏adzami paƒstwa 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 zarezerwowanego apartamentu/hotelu na inny – tej samej klasy lub
wy˝szej, w tej samej lub pobliskiej miejscowoÊci, bez pobierania dodatkowych op∏at, wynikajàcych z ró˝nicy cen (dalej
– Êwiadczenie zast´pcze). W przypadku nie zaakceptowania
propozycji EPT dotyczàcej Êwiadczenia zast´pczego, Klientowi
przys∏uguje prawo do odstàpienia od umowy. Klient, który
nie zaakceptuje propozycji EPT dotyczàcej Êwiadczenia 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 imprezy autokarowej, EPT zastrzega sobie prawo odwo∏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 lotniczej – 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. usytuowania apartamentu/pokoju b´dà spe∏nione tylko w miar´
istniejàcych na miejscu mo˝liwoÊci. EPT zg∏asza je do Agencji/Recepcji, lecz nie gwarantuje ich spe∏nienia.
11.5. Wyliczenie ceny złotówkowej (ZŁ) oparto na przeliczniku
kursu EURO (€) 4,4612 zł (kurs pieniàdze – sprzeda˝ GETIN
BANKU z dnia 27.10.2016). Wzrost kursu do równowartoÊci
4,55 zł stanowi ryzyko handlowe EPT. W przypadku wzrostu
kursu powy˝ej 4,55 zł – EPT zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego podwy˝szenia ceny, przy czym nie dotyczy to
nale˝noÊci wpłaconej do 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∏adunkowe 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 zobowiàzany
udokumentowaç wpływ w/w okolicznoÊci na koniecznoÊç
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 wysokoÊci
150 ZŁ, o ile EPT zostanie obcià˝one przez agencj´, recepcj´
kosztami zmiany. Natomiast 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 imprezy, sà mo˝liwe jedynie po wczeÊniejszej rezygnacji Klienta
z dotychczas zarezerwowanej podró˝y z uwzgl´dnieniem
konsekwencji podanych w pkt. 5. Uwaga: nie wszystkie

WARUNKI UCZESTNICTWA
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 dokumenty 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 skutek
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 osobowych (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 danych 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 Towarzystwie Ubezpieczeniowym Signal Iduna, polisa nr M207087.
15.2. Z zastrze˝eniem pkt 15.5., Klienci ubezpieczeni sà
na podstawie polisy generalnej EPT nr 201154 w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Signal Iduna od nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków (do 7.000 ZŁ) oraz kosztów
leczenia (do 15.000 EUR). Klienci posiadajà tak˝e ubezpieczenie podr´cznego baga˝u (do 800 ZŁ) oraz ubezpieczenie
odpowiedzialnoÊci cywilnej w zakresie roszczeƒ o charakterze
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 wykupionego 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 dokonuje 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 IDUNA 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 ubezpieczeniowej
Klient otrzymuje wy∏àcznie imienny certyfikat, na którym
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 jednà 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 zachorowanie,
Êmierç najbli˝szego cz∏onka rodziny. Nale˝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 ubezpieczeniowej 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 mniejszy 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 zakresie 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 sprzecznoÊç
pomi´dzy wskazaniami zawartymi w katalogu a treÊcià umowy.
16.2. Integralnà cz´Êç niniejszych Warunków Uczestnictwa
stanowià informacje „To nale˝y wiedzieç” zawarte w katalogach EPT i na stronie organizatora, cennik, Warunki Ubezpieczenia 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 Warunkami 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 zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

16.5. Wszelkie spory wynikajàce z umowy oraz z niniejszych
Warunków b´dà rozstrzygane przez sàd w∏aÊciwy rzeczowo 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) p rzejazdu Klienta do miejsca wyjazdu na imprez´, zosta∏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 stosownego oÊwiadczenia na piÊmie. 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 Warunków Uczestnictwa). Si∏a wy˝sza – zdarzenie wywo∏ane przyczynà zewn´trz
nà, niezale˝ne od EPT lub Przewoênika, którego nie mo˝na
by∏o przewidzieç z odpowiednim wyprzedzeniem, a w szcze
gólnoÊci wojna, stan wojenny lub wyjàtkowy, zamieszki,
rozruchy, powstania, blokady dróg, akty terrorystyczne, kl´ski
˝ywio∏owe, jak równie˝ zdarzenia zwiàzane z zapewnieniem
bezpieczeƒstwa ruchu lotniczego lub zwiàzane z technicznymi uwarunkowaniami w∏aÊciwymi dla przewozu lotniczego,
o ile zdarzeƒ tych nie mo˝na by∏o przewidzieç z odpowiednim wyprzedzeniem. Dzia∏anie lub zaniechanie osób trzecich,
nieuczestniczàcych w wykonywaniu us∏ug przewozowych –
wszelkie niemo˝liwe 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 autokarów. Zbiórka Pasa˝erów jest zawsze pó∏ godziny wczeÊniej. Nie przewiduje si´ oczekiwania autokaru na osoby spóêniajàce si´. Spóênienie traktowane jest jako
rezygnacja 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 wliczona w cen´ biletu i jej ewentualna awaria nie mo˝e
stanowiç podstawy do roszczeƒ Pasa˝era. Korzystanie
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´ natomiast w godzinach podanych na voucherach, zazwyczaj 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
dzieci, odpowiadajàcym wadze i wzrostowi dziecka oraz
właÊciwym warunkom technicznym. Opiekun podró˝ujàcy
z dzieckiem jest zobowiàzany do zapewnienia dziecku fotelika 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 podstawie 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. P asa˝erowie zajmujà miejsca w autokarze wskazane
przez stewarda. Warunkiem wejÊcia do autokaru jest posiadanie karty boardingowej. Dokumenty podró˝y wydajà
biura sprzedajàce miejsca po uiszczeniu przez Pasa˝era
pe∏nej nale˝noÊci za imprez´. W przypadku, gdy autokar
jest wyposa˝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 zasadniczego (torba podró˝na, walizka, plecak bez stela˝a)
o maksymalnej 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 zabrania do autokaru baga˝u nie spełniajàcego w/w warunków. Zalecamy zabranie walizki na kółkach gdy˝ autokary
zatrzymujà si´ jedynie w miejscach zbiórek okreÊlonych
w rozkładach jazdy. Zasady odpowiedzialnoÊci za utracony/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 wypadek utraty lub zguby do kwoty 800 ZŁ. Warunki ubezpieczenia 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 rezydenta 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 autokarem poza granicami Polski. Na czas pobytu za granicà
zobowiàzany jest do ubezpieczenia si´ we w∏asnym zakresie.
14. S
 ezonowe połàczenia funkcjonujà wg orientacyjnie podanych czasów. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç opóênienia
autokarów, które mogà byç spowodowane siłà wy˝szà,
w tym równie˝ korkami, warunkami pogodowymi, postojami na granicach, kontrolami ITD, kontrolami policyjnymi, itp. Opóênienie autokaru spowodowane któràkolwiek
z powy˝szych okolicznoÊci nie stanowi podstawy do
dochodzenia przez pasa˝era w stosunku do EPT jakichkolwiek roszczeƒ.
15. Autokary nie rozwo˝à Pasa˝erów bezpoÊrednio do hoteli
i apartamentów, lecz zatrzymujà si´ tylko na przystankach 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 manipulacyjnych w wysokoÊci 20% ceny przejazdu i wymaga 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 poniesionej 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, przedstawiajàc w tym
zawiadomieniu sposób wyliczenia wysokoÊci takiej kary.
W przedmiotowym zawiadomieniu EPT wyznacza równie˝
Pasa˝erowi termin zap∏aty kary umownej na rzecz EPT. W
przypadku rezygnacji w dniu wyjazdu lub gdy Pasa˝er nie
zg∏osi si´ na zbiórk´, nie przewiduje si´ ˝adnych zwrotów 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 wlicza si´ dni ustawowo wolnych od pracy.
18. Bezwzgl´dnym warunkiem przejazdu/przelotu jest posiadanie 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 Uczestnictwa, 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 pogodowe itp. lub ze wzgl´du na dzia∏anie bàdê zaniechanie
osób trzecich, nieuczestniczàcych w wykonywaniu us∏ug
przewozowych.
21. W trakcie podró˝y autokarem organizowane sà krótkie
przerwy zgodnie z mo˝liwoÊciami w danym momencie. 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 sezonowych (pakietach autokarowych). Funkcjonuje, na podstawie przepisów prawa mi´dzynarodowego, wed∏ug
orientacyjnie podanych czasów. Je˝eli koszt przejazdu
nie jest wliczony w cen´ imprezy – jest to us∏uga nie
komplementarna, dodatkowo p∏atna, nie zwiàzana
w ˝aden sposób z innymi zakupionymi Êwiadczeniami
oraz podlega odr´bnym przepisom dotyczàcym transportu mi´dzynarodowego.
III. Warunki przejazdu na trasach krajowych (do miej
sca wyjazdu na imprez´):
1. Miejscem wyjazdu na imprez´ (dalej – miejsce wyjazdu
na imprez´) jest miejsce wyjazdu autokaru docelowego.
2. Dodatkowo p∏atne przewozy (tzw. transfery) do miejsca
wyjazdu na imprez´ realizowane sà przy minimum 6 osobach. 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
nieuczestniczàcej w wykonywaniu us∏ug przewozowych
(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 przewóz
zostanie odwo∏any, EPT i Pasa˝er mogà ustaliç w odr´
bnym porozumieniu, zawartym w formie pisemnej pod
rygorem niewa˝noÊci (dalej – porozumienie), ˝e Pasa˝er
samodzielnie dojedzie do miejsca wyjazdu na imprez´, 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 krajowych 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
modzielnie z dokumentami podró˝nymi oraz paszportem.
W przypadku, gdy Pasa˝er nie pojawi si´ na stanowisku
odprawy do chwili jej zakoƒczenia, jego rezerwacja zostanie 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 konieczne 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∏aÊciwe, 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 nieuczestni
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
przypadku 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 podczas 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 przedmiotu turysta zostanie poproszony o jego
pozostawienie.
9. Je˝eli podczas rejsu dojdzie do uszkodzenia baga˝u,
nale˝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 regulaminem lotniczych przewozów osób oraz baga˝u.
11. Przelot mo˝e si´ odbywaç zarówno 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 Warunków 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 stosowało pozostałe postanowienia Warunków oraz przepisy
obowiàzujàcego prawa.
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