


Âwiadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem z barkiem, toaletà, klimatyzacjà (wyjazd z Katowic lub okolic) • opieka licencjono-
wanego pilota wycieczek podczas całej wycieczki • ubezpieczenie NNW zgodnie z Warunkami Uczestnictwa • miejsca dla 3 osób kadry 
pedagogicznej. UWAGA! Terminy do uzgodnienia. Mo˝liwe wyjazdy z innych miejscowoÊci – na zapytanie. Cena nie zawiera: biletów 
wst´pu do zwiedzanych obiektów (ok. 20-30 zł)• innych Êwiadczeƒ nie zawartych w programie • Cena została skalkulowana przy 45 
osobach płatnych.
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WYCIECZKI KRAJOWE DLA GRUP SZKOLNYCH

1 DZIEŃ • AUTOKAREM  
BESKID ŚLĄSKI

HISTORIA GÓRNICTWA

SZLAKIEM 
ZABYTKÓW TECHNIKI

PARK MINIATUR
+ DINOLANDIA 

PSZCZYNA

GÓRKI MAŁE: Muzeum Wypieku Chleba. KO-
NIAKÓW: izby z regionalnymi koronkami Marii 
Gwarkowej. ISTEBNA: Izba Regionalna w Domu 
Kawuloków. WISŁA: zameczek Myśliwski.

TARNOWSKIE GÓRY: Kopalnia Srebra, Sztolnia 
Czarnego Pstrąga. ZABRZE: Kopalnia Guido, 
Królowa Luiza, Skansen Górniczy, Muzeum 
Górnictwa Węglowego.

GISZOWIEC: Muzeum „Izba Śląska”, Galeria prac 
Ewalda Gawlika. NIKISZOWIEC: familoki, ko-
ściół św. Anny, Galeria Szyb Wilson.

DINOLANDIA: dinozaury, pterozaury, Jaskinia 
Tajemnic. PARK MINIATUR: Wieża Eiffla, Łuk 
Triumfalny, Biały Dom, Sfinks, Statua Wolności 
i Krzywa Wieża w Pizie.

Rynek, Ratusz, Brama Wybrańców, Muzeum 
Zamkowe, skansen „Zagroda Wsi Pszczyńskiej”, 
Muzeum Prasy Śląskiej, zagroda żubrów.

POL7009

POL7027

POL7033

POL7030

POL7035

69 zł

59 zł

59 zł

69 zł

69 zł

 www.obozymlodziezowe.turystyka.pl



Âwiadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem z barkiem, toaletà, klimatyzacjà (wyjazd z Katowic lub okolic) • opieka licencjono-
wanego pilota wycieczek podczas całej wycieczki • ubezpieczenie NNW zgodnie z Warunkami Uczestnictwa • miejsca dla 3 osób kadry 
pedagogicznej. UWAGA! Terminy do uzgodnienia. Mo˝liwe wyjazdy z innych miejscowoÊci – na zapytanie. Cena nie zawiera: biletów 
wst´pu do zwiedzanych obiektów (ok. 20-30 zł)• innych Êwiadczeƒ nie zawartych w programie • Cena została skalkulowana przy 45 
osobach płatnych.
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WYCIECZKI KRAJOWE DLA GRUP SZKOLNYCH

1 DZIEŃ • AUTOKAREM  1 DZIEŃ • AUTOKAREM  
OŚWIĘCIM 

OJCOWSKI PARK NARODOWY 

ŚLADAMI PRL-u

SZLAK WAROWNI JURAJSKICH

WROCŁAW 

KRAINA BAJEK I SNÓW

Muzeum Martyrologii, Brama „Arbeit Macht 
Frei”, Plac Apelowy, dziedziniec Ściany Śmier-
ci, Cele w podziemiach bloku 11, cela ojca 
Maksymiliana Kolbe,  Krematoria Birkenau.

PIESKOWA SKAŁA: Zamek, Maczuga Herku-
lesa. OJCÓW: ruiny Zamku Kazimierzowskie-
go, Grota Łokietka, Brama Krakowska, Źró-
dełko Miłości, Dolina Będkowska, Jaskinia 
Nietoperzowa.

KRAKÓW: Nowa Huta, Muzeum PRL-u, Mu-
zeum Historyczne Miasta Krakowa, Stare 
Miasto, Rynek z Ratuszem, Kościół Mariacki, 
Sukiennice.

OGRODZIENIEC: ruiny średniowiecznego 
zamku, Park Miniatur Warowni Jurajskich, 
Park Linowy Adrenalinapark. MIRÓW: ruiny 
zamku. BOBOLICE: Zamek Kazimierzowski.

Rynek Starego Miasta, Ratusz, Katedra św. 
Jana Chrzciciela, Panorama Racławicka (na 
potwierdzenie), wrocławskie zoo.

KUROZWĘKI: pałac, hodowla bizonów ame-
rykańskich, mini zoo. PACANÓW: Europejskie 
Centrum Bajki.

POL7034

POL7026

POL7029

POL7028

POL7010

POL7025

69 zł

69 zł

79 zł

79 zł

89 zł

79 zł

www.europol.com.pl



Âwiadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem z barkiem, toaletà, klimatyzacjà (wyjazd z Katowic lub okolic) • opieka licencjono-
wanego pilota wycieczek podczas całej wycieczki  • ubezpieczenie NNW zgodnie z Warunkami Uczestnictwa • miejsca dla 3 osób kadry 
pedagogicznej. UWAGA! Terminy do uzgodnienia. Mo˝liwe wyjazdy z innych miejscowoÊci – na zapytanie. Cena nie zawiera: biletów 
wst´pu do zwiedzanych obiektów (ok. 20-30 zł)• innych Êwiadczeƒ nie zawartych w programie. • Cena została skalkulowana przy 45 
osobach płatnych.

WYCIECZKI KRAJOWE DLA GRUP SZKOLNYCH

3 DNI • AUTOKAREM  
WARSZAWA 

KAZIMIERZ DOLNY +SANDOMIERZ

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE                                     

PIENINY 

KRAKÓW + WIELICZKA

JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA   

KARKONOSZE 

ZAKOPANE 

Stare Miasto, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, 
Barbakan, Katedra św. Jana, Zamek Królewski, Ko-
lumna Zygmunta, Grób Nieznanego Żołnierza, Teatr 
Wielki, Muzeum Narodowe, gmach Sejmu i Senatu, 
Park Łazienkowski (Pałac na wodzie, amfiteatr, po-
mnik Jana III Sobieskiego), Belweder oraz pomnik 
Fryderyka Chopina, Pałac Kultury i Nauki, Centrum 
Nauki Kopernik.

KAZIMIERZ: Mały Rynek, Góra Trzech Krzyży, zamek  
z basztą, kościół Farny, kościół i klasztor franciszka-
nów. SANDOMIERZ:  Stare Miasto, gotycka katedra, 
Collegium Gostomianum, Dom Długosza, Zamek 
Królewski. Brama Opatowska. BARANÓW SANDO-
MIERSKI: pałac zwany „Małym Wawelem”. KIELCE: 
zespół klasztorny z kościołem św. Karola Boromeusza 
na Karczówce. CHĘCINY: ruiny zamku w Chęcinach, 
Jaskinia Raj. 

JĘDRZEJÓW: Muzeum Zegarów, CHĘCINY: ruiny zam-
ku, Jaskini Raj. KIELCE:  zespół klasztorny z kościołem 
św. Karola Boromeusza na Karczówce, Pałac Biskupów 
Krakowskich, barokowa katedra, Muzeum lat szkol-
nych Stefana Żeromskiego, Świętokrzyski Park Naro-
dowy, Muzeum Przyrodnicze. NOWA SŁUPIA: Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego (dymarki), 
Krzemionki Opatowskie. OBLĘGOREK: Muzeum Hen-
ryka Sienkiewicza.

DĘBNO PODHALAŃSKIE: kościółek pod wezwaniem 
św. Michała. NIEDZICA: Zalew Czorsztyński, zamek 
Czorsztyński. SZCZAWNICA: Trzy Korony, spływ 
tratwami. ZAKOPANE: Muzeum Tatrzańskie, stary 
cmentarz na Pęksowym Brzyzku, willa Koliba, Doli-
na Kościeliska lub wjazd na „Gubałówkę”,  spacer po 
słynnych Krupówkach.

KRAKÓW: Kazimierz: Stara Bożnica, Synagoga Iza-
aka, Plac Nowy, Kościół Bożego Ciała, Plac Wolnica, 
Kościół na Skałce. Katedra Wawelska, Dzwon Zyg-
munta,  Wawel (komnaty królewskie) Rynek Stare-
go Miasta, Sukiennice, Kościół Mariacki z ołtarzem 
Wita Stwosza. WIELICZKA: Muzeum Żup Solnych.

OLSZTYN: ruiny zamku Kazimierza Wielkiego. MI-
RÓW I BOBOLICE: ruiny zamków jurajskich. OGRO-
DZIENIEC: ruiny zamku. PUSTYNIA BŁĘDOWSKA. 
OJCOWSKI PARK NARODOWY: Zamek w Pieskowej 
Skale, Maczuga Herkulesa, Dolina Prądnika, Grota 
Łokietka i Jaskinia Ciemna, kaplica”Na Wodzie”. 

SIEDLĘCIN: wieża rycerska. LUBOMIERZ: Muzeum 
Kargula i Pawlaka. SZKLARSKA PORĘBA: Muzeum 
Minerałów, Szrenica, Wodospad Szklarki. HARRA-
HOV: skocznie narciarskie. SKALNE MIASTO.

Muzeum Tatrzańskie, stary cmentarz na Pęksowym 
Brzyzku, willa Koliba, Dolina Kościeliska, Krupów-
ki, Morskie Oko, drewniana kaplica w Jaszczurów-
ce, Gubałówka, Aquapark.             

POL7007

POL7006

POL7002

POL7020

POL7008

POL7036

POL7003

POL7005

289 zł

279 zł

279 zł

279 zł

289 zł

279 zł

279 zł

289 zł

4 www.obozymlodziezowe.turystyka.pl



Âwiadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem z barkiem, toaletà, klimatyzacjà (wyjazd z Katowic lub okolic) • opieka licencjono-
wanego pilota wycieczek podczas całej wycieczki • ubezpieczenie NNW zgodnie z Warunkami Uczestnictwa • miejsca dla 3 osób kadry 
pedagogicznej. UWAGA! Terminy do uzgodnienia. Mo˝liwe wyjazdy z innych miejscowoÊci – na zapytanie. Cena nie zawiera: biletów 
wst´pu do zwiedzanych obiektów (ok. 40-50 zł) • innych Êwiadczeƒ nie zawartych w programie • Cena została skalkulowana przy 45 
osobach płatnych.

WYCIECZKI KRAJOWE DLA GRUP SZKOLNYCH

3 DNI • AUTOKAREM  
KRYNICA ZDRÓJ 

BIESZCZADY

TRÓJMIASTO                                    

LUBLIN + ZAMOŚĆ + ŁAŃCUT                               

KOTLINA KŁODZKA                  

SZLAKIEM ZAMKÓW KRZYŻACKICH

POZNAŃ + KÓRNIK + ROGALIN

SZLAK PIASTOWSKI 

NOWY WIŚNICZ: zamek Kmitów i Lubomirskich. LIP-
NICA MUROWANA: drewniany kościół św. Leonarda. 
KRYNICA: Góra Jaworzyna, „Łazienki Mineralne”, 
Muszla Koncertowa, Stare Łazienki Borowinowe, 
Stary Dom Zdrojowy, Muzeum Nikifora, pomnik 
Adama Mickiewicza, Góra Parkowa, Źródełko Mi-
łości.

KROSNO: Stare Miasto, ruiny murów obronnych, 
gotycki kościół franciszkanów. BÓBRKI: skansen 
przemysłu naftowego. ŻARNOWIEC: Muzeum Marii 
Konopnickiej. DUKLA: późnobarokowy kościół Ber-
nardynów, cmentarz poległych w operacji Dukiel-
skiej. KOMAŃCZA: klasztor Nazaretanek. IWANICZ 
ZDRÓJ I RYMANÓW ZDRÓJ: zespół uzdrowisk. SANOK: 
Muzeum Ziemi Sanockiej, Muzeum Budownictwa Lu-
dowego, objazd pętlą Bieszczadzką (Czarne, Rajska, 
Polana). USTRZYKI DOLNE: Muzeum Bieszczadzkie, 
zapora w Solinie. SMOLNIK: zabytkowa drewniana 
cerkiew. Wycieczka górska na POŁONINĘ WETLIŃSKĄ.

GDAŃSK: Złota Brama, Długi Targ, Fontanna Neptuna, 
Dwór Artusa, Kościół Mariacki z wejściem na wieże wi-
dokową. SOPOT: Spacer po ul.Monte Cassino, Sopockie 
molo (najdłuższe molo nad morzem Bałtyckim).
GDYNIA:  Niszczyciel ORP Błyskawica, Żaglowiec Dar 
Pomorza, Akwarium Gdyńskie, Westerplatte, Cmen-
tarz Poległych Żołnierzy Polskich, ruiny koszar, Pomnik 
Obrońców Wybrzeża. HEL: Muzeum rybołówstwa, 
fokarium

NAŁĘCZÓW: Park Zdrojowy, miejsca związane z pisa-
rzami: St. Żeromskim i B. Prusem. LUBLIN: Wzgórze 
Zamkowe, Zamek Lubelski z Kaplicą Trójcy Świętej, 
Brama Grodzka, Pl. Po Farze, klasztor o.o. Domini-
kanów, Rynek Starego Miasta, Brama Trynitarska, 
Archikatedra z tzw. „zakrystią akustyczną” , Brama 
Krakowska , Pl. Wolności, kościół pw. Nawrócenia św. 
Pawła Apostoła, Pl. Litewski, Krakowskie Przedmie-
ście, Pl. Łokietka. ZAMOŚĆ: Rynek z zabytkowymi 
kamieniczkami, katedra, Dawny Pałac Zamoyskich, 
synagoga, mury obronne, Brama Lwowska i Lubel-
ska. ŁAŃCUT: Zamek Lubomirskich i Potockich.

KŁODZKO: Twierdza Kłodzka z labiryntem. DUSZ-
NIKI ZDRÓJ: park zdrojowy z Dworkiem Chopina, 
pijalnia wód zdrojowych, Muzeum Papiernictwa. 
KUDOWA ZDRÓJ: park zdrojowy, Kaplica Czaszek. 
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH: Błędne Skał-
ki/Szczelińca Wielkiego. WAMBIERZYCE: bazylika, 
mini-zoo. KLETNO: Jaskinia Niedźwiedzia.

DOBRZYŃ: zamek Golub-Dobrzyń. TORUŃ: dom 
Kopernika, Rynek, Ratusz, Krzywa Wieża, ruiny 
zamku krzyżackiego. MALBORK: zamek w Malbor-
ku. SZTUM: zamek w Sztumie, Sztumskie centrum 
kultury. KWIDZYŃ: Zamek kapituły Pomezańskiej. 
GNIEW: zwiedzanie zamku i murów obronnych. 
GRUNWALD: pole bitwy, Muzeum Bitwy Grun-
waldzkiej. PELPLIN: Katedra Pelplińska, Muzeum 
Diecezjalne. ELBLĄG: Zespół dawnego zamku i pod-
zamcza. FROMBORK: warowne wzgórze katedralne.

KÓRNIK: Zamek, Oficyny, Arboretum. ROGALIN: Pa-
łac Raczyńskich, park, wozownia, kościół św. Mar- 
celina, mauzoleum, galeria malarstwa, dęby Ro-
galińskie. POZNAŃ: pomnik Poznańskiego czerw- 
ca 1956 r., park Wieniawskiego, zamek Cesarski, 
Stary Rynek, Ratusz, kościół św. Stanisława, Biblio-
teka Raczyńskich, Teatr Polski, Galeria Malarstwa  
i Rzeźby muzeum narodowego, Ostrów Tumski, 
centrum handlu, sztuki i biznesu, Stary Browar, 
jezioro Maltańskie, ogród zoologiczny, park wod-
ny, Termy Maltańskie, centrum handlowe Galeria 
Malta, stadion miejski, park linowy w Kobylnicy.

KRUSZWICA: Zamek z Mysią Wieżą, kolegiata św. 
Piotra i Pawła. MOGILNO: klasztor i kościół pobene-
dyktyński. OSTRÓW LEDNICKI: stanowisko arche-
ologiczne. GNIEZNO: Muzeum początków państwa 
polskiego, spektakl audiowizualny, katedra gnieź-
nieńska, Kościół św. Jana Chrzciciela z dawnym 
klasztorem Bożogrobców. WENECJA: ruiny zamku, 
Muzeum Kolei Wąskotorowej. BISKUPIN: stanowi-
sko archeologiczne. ROGOWO: Kościół św. Doroty, 
Rynek miejski. GĄSAWA: kościół św. Mikołaja, ruiny 
zamku gotyckiego.     

POL7037

POL7038

POL7015

POL7040

POL7004

POL7016

POL7039

POL7041

289 zł

459 zł

449 zł

459 zł 479 zł

435 zł

469 zł

279 zł
4 DNI – AUTOKAREM  
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Âwiadczenia zawarte w cenie: zakwaterowanie w hotelu klasy turystycznej (hotel mo˝e znajdowaç si´ w okolicach miasta 30-50 km) – pokoje 3-4 os.  
z łazienkà, przejazd nowoczesnym autokarem z barkiem, toaletà, klimatyzacjà (wyjazd z Katowic lub okolic), wy˝ywienie HB – Êniadania, obiadokolacje, 
opieka licencjonowanego pilota wycieczek podczas całej wycieczki, ubezpieczenie KL, NNW, OC, baga˝u zgodnie z Warunkami Uczestnictwa, miejsca dla 3 
osób kadry pedagogicznej. Uwaga: Terminy do uzgodnienia. Mo˝liwe wyjazdy z innych miejscowoÊci – na zapytanie. Cena nie zawiera:  biletów wst´pu 
do zwiedzanych obiektów (15-30 €),  innych Êwiadczeƒ nie zawartych w programie.* Cena została skalkulowana przy 45 osobach płatnych.

WYCIECZKI ZAGRANICZNE DLA GRUP SZKOLNYCH

2, 3 i 4 DNI • AUTOKAREM  
PRAGA

WIEDEŃ

BERLIN

LWÓW

BUDAPESZT

BRATYSŁAWA

DREZNO 

WILNO 

CZE7000  2 dni: Rynek Staromiejski, Ratusz z zega-
rem Orloj, kościół św. Mikołaja, Muzeum Zabawek, 
Most Karola, Hradczany – kościół św. Wita, Pałac 
Królewski, bazylika św. Jerzego, Złota Uliczka, klasz-
tor na Strahovie, praski ogród zoologiczny.  
CZE7001 3 dni dodatkowo: aquarium, Wzgórze 
Petrzin: ogród różany, obserwatorium astronomicz-
ne, salon z lustrami oraz miniatura wieży Eiflla.

AUS7000  2 dni: Wzgórze Kahlenberg, kościół św. 
Józefa z kaplicą Sobieskiego, Ringstrasse: Opera, Ho-
fburg, Teatr Dworski, Ratusz, ulica Graben, Katedra 
św. Stefana, Hundertwasserhaus, Prater.
AUS7001 3 dni dodatkowo: Schoenbrunn, letnia 
rezydencja cesarzy wraz z ogrodami, Palmiarnią, 
Fontanną Neptuna, Gloriettą.

DEU7000  2 dni: Katedra Berlińska, Alexander-
platz z wieżą telewizyjną, Charlottenburg, Brama 
Brandenburska, Gmach Reichstagu, aleja Unter den 
Linden, Wyspa Muzeów, Muzeum Pergamonu.
DEU7001 3 dni dodatkowo: Tropikalna Wyspa 
lub  Poczdam:  kompleks pałacowy Sanssouci, Pałac 
Cecilienhof.

UKR1000 3 dni: Cmentarz Orląt Lwowskich  
i Łyczakowski, Dworzec Główny, Prospekt Svobody, 
Ratusz, Opera, Pomnik Adama Mickiewicza, Ka-
tedra Ormiańska, Wały Hetmańskie, Prochownia, 
Cerkiew Zaśnięcia NMP, Katedra Ormiańska, Kościół 
Dominikanów, Katedra, Kaplica Biomów, Katedra 
Św. Jura, Kamienica Królewska, Czarna Kamienica, 
Kamienica Arcybiskupia, Apteka – Muzeum. 

HUN7000  2 dni: Wzgórze Zamkowe – Zamek Kró-
lewski, Baszta Rybacka,  kościół Macieja, Brama Wie-
deńska, Plac Bohaterów, park Varosliget, Vaci Utca, 
bazylika św. Stefana, wzgórze Gellerta.
HUN7001 3 dni dodatkowo: Szentendre – Muzeum 
Marcepanu i Muzeum Miniatur, Visehrad – ruiny 
królewskiego pałacu, cytadela, Esztergom – bazylika  
św. Wojciecha.

SKA7000  2 dni: Brama Michalska, ulica Michalska 
i Venturska,  Pałac Prymasowski, Synagoga, Pałac 
Prezydencki, Letni Pałac Biskupi, Kościół Fran-
ciszkański, Teatr Narodowy,  Plac Hviezdosława, 
Zamek w Bratysławie, katedra św. Marcina, kościół 
św. Elżbiety.
SKA7001  3 dni dodatkowo: wzgórze Slavin, Devin - 
ruiny zamku,  zrekonstruowane skrzydło pałacu, stara 
wioska Devin.

DEU7003  2 dni: Muzeum Kraszewskiego, Starówka,  
Zwinger: Galeria Malarska Dawnych Mistrzów, Nym-
phenbad z kaskadami, brama Kronentor, Opera Sam-
pera na Placu Teatralnym, Zamek: Skarbiec Grünes 
Gewölbe, Frauenkirche, Kościół Hofkirche.
DEU7004  3 dni dodatkowo: Miśnia: Katedra św. 
Jana i św. Donata, zamek biskupi Albrechtsburg, fa-
bryka porcelany.

LIT7000  4 dni: Ostra Brama wraz z Klasztorem, 
Stare Miasto, Bazylika św. Piotra i Pawła, Kościół 
św. Ducha, Kościół św. Anny, Uniwersytet Wileński, 
Muzeum Adama Mickiewicza, Cmentarz na Rossie, 
Cerkiew Świętej Trójcy. TROKI: Zamek Wielkich Książąt 
Litewskich, Świątynia Kenesa, Ulica Karaimska.

299 zł
2 dni

339 zł
2 dni

339 zł
2 dni

319 zł
2 dni

319 zł
2 dni

339 zł
2 dni

429 zł
3 dni

489 zł
3 dni

459 zł
3 dni

489 zł
3 dni

429 zł
3 dni

449 zł
3 dni

489 zł
3 dni

509 zł
4 dni
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WYCIECZKI ZAGRANICZNE DLA GRUP SZKOLNYCH WYCIECZKI ZAGRANICZNE DLA GRUP SZKOLNYCH

5 DNI – ZAGRANICZNE • AUTOKAREM 

7

Âwiadczenia zawarte w cenie: 3 noclegi w mobile home’ach dla max. 6 os., ka˝dy mobile home posiada 3 pokoje ze wspólnà łazienkà 
• przejazd nowoczesnym autokarem z barkiem, toaletà, klimatyzacjà • wy˝ywienie: HB – 3 x Êniadanie i 3 x obiadokolacja w formie ca-
teringowej • opieka licencjonowanego pilota wycieczek podczas całej wycieczki • ubezpieczenie KL, NNW, OC, baga˝u zgodnie z Warun-
kami Uczestnictwa • miejsca dla 3 osób kadry pedagogicznej. Cena nie zawiera: biletów wst´pu do zwiedzanych obiektów (ok.30-35 €)  
• innych Êwiadczeƒ nie zawartych w programie. * Cena została skalkulowana przy 45 osobach płatnych.

Âwiadczenia zawarte w cenie: 2 noclegi hotelu klasy turystycznej (hotel mo˝e znajdowaç si´ w okolicach miasta 30-50 km) – pokoje 3-4 
os. z łazienkà, • przejazd nowoczesnym autokarem z barkiem, toaletà, klimatyzacjà • wy˝ywienie: HB – Êniadania, obiadokolacje •  opieka 
licencjonowanego pilota wycieczek podczas całej wycieczki •  ubezpieczenie KL, NNW, OC, baga˝u zgodnie z Warunkami Uczestnictwa • 
opieka miejscowego przewodnika podczas zwiedzania (4 h) • miejsca dla 3 osób kadry pedagogicznej. Cena nie zawiera: biletów wst´pu 
do zwiedzanych obiektów (30-35 €) • biletów na komunikacj´ miejskà (ok. 8 € / osoba/dzieƒ) • innych Êwiadczeƒ nie zawartych w progra-
mie. * Cena została skalkulowana przy 45 osobach płatnych.

Âwiadczenia zawarte w cenie: 2 noclegi w pensjonacie w okolicach Morges w pokojach wieloosobowych • 1 nocleg w hotelu w okoli-
cach Wiednia w pokojach wieloosobowych • wy˝ywienie: 1 x Êniadanie w hotelu w okolicach Wiednia • opieka licencjonowanego pilota 
wycieczek w trakcie całej wycieczki • ubezpieczenie KL, NNW, OC, baga˝u zgodnie z Warunkami Uczestnictwa • realizacja programu, 
miejsca dla 3 osób kadry pedagogicznej. Uwaga: terminy do uzgodnienia. Mo˝liwe wyjazdy z innych miejscowoÊci – na zapytanie. Cena 
nie zawiera: biletów wst´pu do zwiedzanych obiektów • innych Êwiadczeƒ nie zawartych w programie. * Cena została skalkulowana przy 
45 osobach płatnych.

6 DNI – ZAGRANICZNE • AUTOKAREM 
LAZUROWE WYBRZEŻE               
MONACO: Oceanarium, pałac książęcy, katedra. MONTE CARLO: Grand 
Casino. MARSYLIA: Phare de Sante Marie, latarnia morska, port, Katedra 
Najświętszej Marii Panny, pałac Longchamp. ST. TROPEZ: port. CANNES: 
dzielnica Le Suquet, promenada La Croisette, Pałac Festiwalowy i słynny 
chodnik z odciskami dłoni gwiazd, stary port. ANTIBES: Stare Miasto, Zwie-
dzanie Muzeum Picassa. NICEA: Zatoka Aniołów, Promenada Anglików, 
Stare Miasto, Wzgórze Zamkowe. PORT GRIMAUD.

FRA70001099zł

PARYŻ        
Wieża Eiffla, Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny, Pałac Luksemburski, Panthe-
on, Sorbona, Bulwar św. Michała, Luwr, Opera Charlesa Garniera, wzgó-
rze Montmartre: Bazylika Sacre Coeur, Place du Tertre, Plac Pigalle, Pałac 
Inwalidów, wzgórze Trocadero, perfumeria Fragonard, plac Vendome, 
plac  Concorde i Ogrody Tuilleries.  

FRA7002899 zł

SZWAJCARSKI SZLAK 
NAUKOWY                  
MORGES: Muzeum Paderewskiego, zamek, CERN: Ośrodek naukowo – ba-
dawczy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych LOZANNA: Katedra Notre 
Dame, Ratusz, Fontanna Sprawiedliwości, Muzeum Olimpijskie. WIEDEŃ: 
Wzgórze Kahlenberg, Opera, ratusz, katedra św. Stefana, słynna Ringstrasse 
MIKULOV: Stare Miasto, zamek.

CHF70011049 zł

www.europol.com.pl



Âwiadczenia zawarte w cenie wycieczki: przejazd nowoczesnym autokarem z toaletà, klimatyzacjà, TV • 7 noclegów w apartamentach wg opisu 
(kwaterowanie po 5 i 6 osób) • opieka licencjonowanego pilota wycieczek podczas podró˝y, pobytu i programowych wycieczek • całodniowa 
wycieczka do Wenecji i Padwy (bez kosztów tramwaju wodnego / statku w Wenecji) • całodniowa wycieczka do Werony i Gardalandu (bez kosztów 
biletu wst´pu do Gardalandu) • 2 x transfer na Stare Miasto w Caorle • wycieczka autokarowa do Aquilei, Portogruaro, Zamku Miramare • spacer 
po Wiedniu (około 2 godziny) • zwiedzanie Wenecji z licencjonowanym przewodnikiem • ubezpieczenie KL, NNW, OC i baga˝u wg Warunków 
Ubezpieczenia. 
Obowiàzkowe opłaty na miejscu: kaucja 100 €/ ka˝dy apartament – zwracana w dniu wyjazdu pod warunkiem pozostawienia apartamentu  
w nale˝ytym porzàdku i nie stwierdzeniu braków lub uszkodzeƒ • opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´ – 10 € od osoby • taksy klimatycznej, 
płatnej w gotówce bezpoÊrednio na miejscu w agencji, która mo˝e wynosiç pomi´dzy 0,50-1 € / osoba dzieƒ • opłata za tramwaj wodny/statek w 
Wenecji – ok. 14 €/ka˝da osoba • opłata za wst´p do Gardalandu – ok. 25 €/ uczeƒ, ok. 28 €/osoba dorosła • wst´p do Zamku Miramare – ok. 4 € 
ka˝da osoba.Po opublikowaniu nowych włoskich cenników opłaty za wst´p lub tramwaj/statek mogà zostaç podwy˝szone np. o ok. 1-2 €/osoba).

WYCIECZKI ZAGRANICZNE DLA GRUP SZKOLNYCH

7 NOCLEGÓW w nowoczesnych apartamentach • Przejazd autokarem • WYCIECZKI do 
Wenecji, Padwy, Werony, Gardalandu, Zamku Miramare, Aqulei, Portogruaro i do Wied-
nia W CENIE!  •  ZAKWATEROWANIE: Apartamenty Sporting w Bibione lub Ginepri  
i La Quercia w Caorle Lido Altanea.

765 zł/os
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WŁOCHY • ADRIATYK 
PROGRAM DLA GRUP SZKOLNYCH

ITA7007

BIBIONE – miasteczko wakacyjne ze wspaniałą, naturalną, długą na ok. 8 km plażą. Położone zaledwie ok. 90 km od Wenecji, nad północnym Adriatykiem. Świetne miejsce 
dla ludzi w każdym wieku. Rodziny z dziećmi doceniają bardzo dobrą infrastrukturę miasta, łagodnie opadający brzeg morza, piaszczystą plażę o szerokości nawet do 300 m, 
bliskość sklepów, restauracji, pizzerii, lunaparku. Inni chętnie korzystają z licznych imprez kulturalnych, wypożyczalni  sprzętów sportowych, terenów rekreacyjnych, ścieżek 
spacerowych i rowerowych i mnóstwa sezonowych atrakcji. Dużym plusem jest dogodne usytuowanie miasta, w regionie Veneto, w którym każdy znajdzie coś ciekawego do 
zobaczenia, odwiedzenia, poznania. 

Kompleks trzech budynków położonych w dużym ogrodzie (ok. 10.000 m2) wśród 
drzew piniowych, basen kąpielowy dla dorosłych i dzieci, winda, plac zabaw.
Apartamenty trzypokojowe C1/6 dla maks. 6 os. (ok. 50 m2) z klimatyza-
cją i TV-SAT: pokój dzienny z tapczanem 2 os., sypialnia z łóżkiem małżeńskim,  
sypialnia z 2 łóżkami lub łóżkiem piętrowym.

Apartamenty SPORTING

WRZESIEŃ / MAJ

H
IT

 •  H I T  •  H
I T

 • HIT • HIT •

 www.obozymlodziezowe.turystyka.pl



WYCIECZKI ZAGRANICZNE DLA GRUP SZKOLNYCH

Nowoczesny kompleks wakacyjny – dwupoziomowe wille oraz rezydencja, basen kąpielowy dla dorosłych i dzieci, taras słoneczny z parasolami i leżakami, plac zabaw. W 
pobliżu (ok. 100 m) – centrum handlowe La Quercia. Apartamenty z aneksem kuchennym (ekspres do kawy, mikrofalówka), klimatyzacją, sejfem, TV-SAT:
Typ C6V: trzypokojowy, dwupoziomowy dla maks. 6 osób (ok. 56 m2), w willi: parter: pokój dzienny z tapczanem 2 os.,łazienka (umywalka/WC) mały ogródek/taras, piętro: 
sypialnia z łóżkiem małżeńskim, mała sypialnia z 2 łóżkami, łazienka (przysznic, WC), balkon.
Typ C7R: trzypokojowy dla maks. 7 osób (ok. 50 m2), w rezydencji: pokój dzienny z tapczanem 2 os., sypialnia 3 os., sypialnia 2 os., łazienka, balkon/taras.

Kompleks wakacyjny dogodnie usytuowany przy galerii handlowej „La Quercia”, 
dwupoziomowe wille (z boku galerii) oraz jednopoziomowe rezydencje (w od-
dzielnym skrzydle oraz nad pasażem handlowym), basen kąpielowy dla doro-
słych i dzieci (na tarasie, nad pasażem). W pobliżu – plac zabaw dla dzieci.

Apartamenty dwupoziomowe (wille) lub jednopoziomowe (rezydencja). Wypo-
sażone są w: aneks kuchenny, klimatyzację, sejf, TV-SAT, ekspres do kawy:

Typ C7V: trzypokojowy dla maks. 7 osób (ok. 60 m2), w willi: parter: pokój dzien-
ny z tapczanem 2 os., łazienka, piętro: sypialnia 3 os, sypialnia 2 os., łazienka, 
mały ogródek/taras.
Typ C7R: trzypokojowy dla maks. 7 os. (ok. 65 m2), w rezydencji: pokój dzienny z 
tapczanem 2 os., sypialnia 3 os., sypialnia 2 os., łazienka, balkon.

9

CAORLE LIDO ALTANEA – ładna, nowoczesna miejscowość, powstała kilka lat temu na zielonym terenie przylegającym bezpośrednio do Adriatyku, ok. 50 km od Wenecji, 
ok. 1,5 km od Porto S. Margherita i ok. 5 km od Starego Miasta w Caorle. Idealne miejsce zarówno na spokojne wakacje w eleganckich kompleksach wakacyjnych jak i na 
wycieczki w pobliską ciekawą okolicę. Przy wjeździe do Lido Altanea znajduje się supermarket. W centralnej części – galeria handlowa La Quercia, w której można zrobić 
zakupy, odwiedzić kawiarnię, restaurację lub skorzystać z punktu internetowego. W głównym sezonie letnim dodatkową atrakcją są animacje oraz bezpłatny, kolorowy 
minipociąg kursujący pomiędzy kompleksami apartamentów, a plażą.

Apartamenty LA QUERCIA

Apartamenty GINEPRI

www.europol.com.pl



1. Postanowienia ogólne:
Przez u˝yte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa 
okreÊlenia rozumie si´: Klient – uczestnik imprezy tury-
stycznej (dalej – impreza), EPT – Euro Pol Tour, organizator 
wyjazdu, Impreza autokarowa/lotnicza – impreza organi-
zowana przez EPT wraz z zapewnieniem Klientom przewo-
zu autokarowego/lotniczego do miejsca, w którym impre-
za zosta∏a zorganizowana, Biuro – biuro sprzedajàce Wam 
imprez´/agent EPT, Agencja/Recepcja – zagraniczny part-
ner 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, zamieszki, rozruchy, powsta-
nia, 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 wy-
konywaniu 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 
obowiàzek w ciàgu maksymalnie 24 godzin (nie liczàc dni 
ustawowo wolnych od pracy), potwierdziç rezerwacj´ lub 
zaproponowaç inny obiekt. W przypadku nie zaakcepto-
wania nowej propozycji 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, numer dowodu osobistego lub 
paszportu. Rezerwacje obiektów posiadajàcych w syste-
mie 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 
impr e zy). Zap∏ata reszty nale˝noÊci musi nastàpiç bez 
ponowne go wezwania na co najmniej 36 dni przed roz-
pocz´ciem turnusu. JeÊli uzgodniona kwota wp∏aty zali- 
czki lub do p∏a ty do 100% nie zostanie dokonana w obowià- 
zujàcym ter mi nie, EPT jest uprawniony do rozwià-
zania umowy i nali czenia 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 EURO, wówczas Klient mo˝e dokonaç płatnoÊci w EURO 
lub w walucie polskiej (ZŁ). Zaliczk´ jak i dopłat´ nale˝y 
uiÊciç w tej samej walucie, wybranej podczas rezerwacji. 
W przypadku wpłat w ZŁ wszelkie wpłaty i rozliczenia do-
konuje si´ (zgodnie z par. 1 i 2 art. 358 Kodeksu Cywil nego) 
w oparciu o kurs Êredni Narodowego Banku Pol skie go 
podany w dzieƒ poprzedzajàcy dzieƒ dokonania wpłaty, 
a obowiàzujàcy w dniu dokonania zapłaty (publikowany 
na www.nbp.pl). 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 ce-
lów 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 Êredniego 
kursu Narodowego Banku Polskiego. 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 
dokonuje 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/po-
koju, numer telefonu 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 na oko∏o 2 tygodnie przed wy-
jazdem po uzupe∏nieniu wp∏aty za imprez´. W przypadku 
nie otrzymania go w w/w terminie, prosimy o natychmia-
stowy kontakt z EPT. 

5. Rezygnacje:
5.1. Podstawà do obliczania kary umownej za rezygna- 
cj´ 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 wy-
sokoÊci:
•  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 okreÊlo-
nych w pkt 5.2.
5.4. Uwaga: 
1. Przy 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 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 obowiàz-
ków wynikajàcych z umowy na osob´ trzecià:
a) W przypadku, gdy Klient, najpóêniej w momencie 
odstàpienia od umowy wska˝e osob´ trzecià (dalej – oso-
ba 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 prze-
prowadzona bezp∏atnie (przeniesienie praw i obowiàzków 
wynikajàcych z umowy na osob´ wskazanà przez Klienta). 
b) Je˝eli osoba wskazana przez Klienta nie spe∏nia warun-
ków udzia∏u w imprezie, EPT w ciàgu 3 dni od daty wskaza-
nia danej osoby przez Klienta sk∏ada Klientowi sprzeciw w 
formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci (dalej – sprze-
ciw). W sprzeciwie EPT jest zobowiàzany wskazaç powo-
dy 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 sprze-
ciwu 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˝ zo-
stanie przeprowadzona bezp∏atnie (przeniesienie 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, chyba ˝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 do-
mek 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 od-
biorze 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 ka talogu/cenniku.
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 
okresie mo˝e zostaç ponownie wynaj´ty z konsekwen-
cjami podanymi w pkt. 5. Ka˝dorazowo konieczna jest 
zgoda agencji na póêniejszy przyjazd Klienta. EPT nie po-
nosi od po wiedzialnoÊci jak równie˝ nie zwraca nale˝noÊci  
z tytu∏u póêniejszego przyjazdu lub wczeÊniejszego opusz-
czenia 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 hotelo-
wego do godz. 10.00. Opuszczenie apartamentu powinno 
nastà piç w godzinach pracy Agencji, aby upowa˝niony 
do tego pracownik 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 przeprowadzeniu 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.
7.3. Zabronione jest u˝ywanie w∏asnych kuchenek i pie-
cyków elektrycznych.
7.4. 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 zagwaran- 
towania odpowiedniej troski o apartament, Klient zobo-
wiàzany 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. Kaucja zosta-
nie zwrócona po przeprowadze niu przez pracownika 
kontroli apartamentu, w dniu wy jazdu, o ile nie zostanà 
stwierdzone szkody lub braki w apar tamencie. Uwaga:  
w przypadku utraty klucza od drzwi wejÊciowych do apar-
tamentu lub pokoju, klient zobowiàzany jest do pokrycia 
kosztu naprawy/wymiany zamka według cennika agencji/
recepcji. Wypo˝yczenie ∏ó˝eczka dzieci´cego – kaucja 
50€, wypo˝yczenie krzese∏ka dla dziecka – kau cja 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 hotelo-
wym, 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 nieuczestni-
czà cej w wykonywaniu us∏ug przewidzianych w umowie 
lub
2) si∏y wy˝szej. Agencja/Recepcja s∏u˝y w∏asnym ser-
wisem w celu udzielenia niezb´dnej pomocy w zakresie 
rozwiàzywania problemów Klientów, w szczególnoÊci 
dotyczàcych szkód po niesionych przez Klienta. W sytu-
acjach 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 mo-
mentu 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 niezgod-
noÊci otrzymanego Êwiadczenia z zamówionym, Klient 
winien uczyniç wszystko co tylko mo˝liwe, aby przyczyniç 
si´ do zminimalizowania powsta∏ej szkody. W szczególno- 
Êci 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 ry-
gorem 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 zawiado-
mienia, zło˝enie organizatorowi turystyki (EPT) reklama-
cji 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 impre- 
zy turystycznej nie jest formalnà przeszkodà  do póêniej-
szego zło˝enia reklamacji, w ciàgu 30 dniu od dnia zakoƒ-
czenia  imprezy.
10.6. Roszczenia finansowe Klienta, zwiàzane z jego wy-
datkami, które poniós∏ z winy EPT powinny zostaç udoku-
mentowane rachunkami i do∏àczone do sk∏adanej przez 
Klienta reklamacji. 
10.7. EPT zastrzega sobie prawo rozpatrzenia reklama-
cji 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 pole- 
gajàce w szczególnoÊci na: czasowych brakach wody, 
ogrze wania, czy energii elektrycznej, przerw w dzia∏aniu 
klima tyzacji oraz polegajàce na niedogodnoÊciach spo- 
wodo wa nych naprawà lub konserwacjà wind, base- 
nów albo in nych urzàdzeƒ, je˝eli trudnoÊci te stanowià 
skutek:
1)  dzia∏ania lub zaniechania osoby trzeciej nieuczestni-

czà cej w wykonywaniu us∏ug przewidzianych w umo- 
wie 

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 fakultatywne, wynajem samochodów 
itp., o ile us∏ugi dodatkowe nie zosta∏y wymienione w ofer-
cie 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 wówczas, gdy 
rezydent lub inny przed stawiciel EPT udziela Klientom, 
zainteresowanym sko rzystaniem z us∏ug dodatkowych 
organizowanych i re ali zowanych przez innych wyko- 
nawców, 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 szcze- 
gólnoÊci wojny, kl´ski ˝ywio∏owej, ataku terrorystycznego, 
stanu wyjàtkowego lub wojennego, EPT jest zobowià- 
zany realizowaç umow´ w takim zakresie w jakim jest 
to mo ̋ liwe zwa˝ywszy na okolicznoÊci. Je˝eli realizacja 
umowy z powodów 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, 
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 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 za-
rezerwowanego apartamentu/hotelu na inny – tej sa mej 
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 Êwiad- 
czenia zast´ pcze go, Klientowi przys∏uguje prawo do od- 
stàpienia od umowy. Klient, który nie zaakceptuje pro- 
pozycji EPT dotyczàcej Êwia dczenia zast´pczego, otrzy- 
muje zwrot wp∏aconej na rzecz EPT nale˝noÊci w pe∏nym 
zakresie.
11.3. EPT zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez 
ponoszenia ze swej strony dodatkowych kosztów, je˝eli 
odwołanie imprezy stanowi skutek siły wy˝szej. Nieza- 
le˝nie od powy˝szych okolicznoÊci, w przypadku impre-
zy autokarowej, EPT zastrzega sobie prawo odwołania 
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 wpłaty w terminie 3 dni 
od daty odwołania 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 
Agencji/Recepcji, lecz nie gwarantuje ich spe∏nienia.  
11.5. Wyliczenie ceny złotówkowej (ZŁ) oparto na przelicz-
niku 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 proporcjonalnego 
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 dokumen-
tach, a w szczególnoÊci prawo do podwy˝szenia takich 
cen, je˝eli wystàpi którakolwiek z nast´pujàcych okoli- 
cznoÊci: 
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 zobowià-
zany udokumentowaç wpływ w/w oko licznoÊci na ko-
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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´, re-
cepcj´ kosztami zmiany. Natomiast zmiana jednego obiek-
tu 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 wczeÊniej-
szej rezygnacji Klienta z dotychczas zarezerwowanej po-
dró˝y z uwzgl´ dnieniem konsekwencji podanych w pkt. 
5. Uwaga: nie wszystkie 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 wy-
poczynku. Szczegó∏owe informacje dotyczàce aktual- 
nych 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 doku-
mentów 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 przetwa-
rzania 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 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 ubez-
pieczenie podr´cznego baga˝u (do 800 ZŁ) oraz ubezpie-
czenie odpowiedzialnoÊci cywilnej w zakresie roszczeƒ 
o cha rakterze 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 

sprzedajàcych imprezy oraz na stronie EPT www.europol. 
com.pl/ubezpieczenie i nale˝y si´ z nimi obligatoryjnie 
zapoznaç przed podpisaniem umowy zgłoszenia o udział 
w imprezie turystycznej. Klient (osoba zgłaszajàca) 
podpisujàc umow´ o uczestnictwo w imprezie tury-
stycznej deklaruje za siebie i za innych uczestników 
imprezy, w imieniu których dokonuje płatnoÊci za im-
prez´ turystycznà, ˝e zapoznał si´ z treÊcià i otrzymał 
nast´pujàce OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
SIGNAL IDUNAL BEZPIECZNE PODRÓ˚E, zatwierdzone 
uchwałà Nr 47/Z/2010 Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska 
TU S.A. z dnia 30.08.2010 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 trans- 
por tu, którzy na dojazd i powrót planujà wi´cej ni˝ 2 
dni w jed nà stron´, goràco zalecamy do ubezpieczenia 
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 przy-
czyn 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 ubez-
pieczeniowej 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 sta- 
nu obowiàzujàcego w dniu oddania katalogu do dru- 

ku. O zakresie i rodzaju us∏ug, do których Êwiadczenia 
jest zobowiàzany EPT decyduje wy∏àcznie treÊç umowy 
zawartej z Klientem, co w szczególnoÊci dotyczy sy- 
tuacji, gdy istnieje sprze cznoÊç pomi´dzy wskazaniami 
zawartymi w katalogu a treÊcià umowy.
16.2. Integralnà cz´Êç niniejszych Warunków Uczestni-
ctwa stanowià informacje „To nale˝y wiedzieç” zawar- 
te w katalogach EPT, cennik, Warunki Ubezpieczenia 
oraz oferty dodatkowe w postaci załàczników do katalo-
gów, prospektów.
16.3. Niewa˝noÊç poszczególnych postanowieƒ niniej-
szych Warunków nie narusza wa˝noÊci pozosta∏ych 
postanowieƒ. 
16.4. We wszystkich nie uregulowanych niniejszymi Wa-
runkami sprawach zastosowanie majà przepisy polskie- 
go 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  niniej-
szych Warunków b´dà rozstrzygane przez sàd w∏aÊciwy 
rzeczowo i miejscowo zgodnie z przepisami polskiego 
kodeksu post´powania cywilnego.
16.6. Ustala sià, ˝e odpowiedzialnoÊç EPT za niewykona-
nie 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 doty-
czyç 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 odle-
g∏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 dro- 
dze z∏o˝enia EPT stosownego oÊwiadczenia na piÊ mie. 
Do zachowania tego terminu wystarczy wys∏anie oÊwia-
dczenia przed jego up∏ywem.

  WARUNKI PRZEJAZDU / PRZELOTU

I. Definicje:
Pasa˝er – uczestnik (Klient) imprezy turystycznej korzy-
stajàcy z przejazdu. EPT – organizator wyjazdu na imprez´ 
turystycznà (dalej – impreza, poj´cie „imprezy” obejmuje 
równie˝ „imprez´ autokarowà/lotniczà” w rozumieniu 
Wa runków Uczestnic 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, powsta- 
nia, blokady dróg, akty terrorystyczne, kl´ski ˝y wio ∏o- 
we, jak równie˝ zda rzenia zwiàzane z zapewnieniem 
bezpieczeƒstwa ruchu lotniczego lub zwiàzane z techni- 
cznymi uwarun ko wa nia mi w∏aÊciwym dla przewozu 
 lotniczego, o ile zda rzeƒ 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 au-
tokarów. Zbiórka Pasa˝erów jest zawsze pó∏godziny 
wczeÊniej. Nie przewiduje si´ oczekiwania autokaru na 
osoby 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 wliczona w cen´ biletu i jej ewentualna awaria nie 
mo˝e stanowiç podstawy do roszczeƒ Pasa˝era. Korzysta-
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´ 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, przewo-
zi si´ w foteliku ochronnym lub innym urzàdzeniu do 
przewo˝enia dzie ci, odpowiadajàcym wadze i wzrosto-
wi dziecka oraz właÊciwym warunkom technicznym. 
Opiekun podró˝ujàcy z dzie ckiem jest zobowiàzany do 
zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powin-
no 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 praw-
nych 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 
zobowià zany do korzystania z nich podczas podró˝y.
8. Baga˝ Pasa˝era mo˝e sk∏adaç si´ z 1 szt. baga˝u zasad-
niczego (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 zabrania do autokaru 
ba ga˝u nie spełniajàcego w/w warunków. Zalecamy 
zabra nie walizki na kółkach gdy˝ autokary zatrzymujà si´ 
jedynie w miejscach zbiórek okreÊlonych w rozkładach 
jazdy. Zasady odpowiedzialnoÊci za utracony baga˝,  
w tym za rzeczy pozostawione w autokarze regulujà wa-
runki ubezpieczenia za baga˝ podr´czny
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 wy-
padek utraty lub zguby do kwoty 800 ZŁ. Warunki ubez-
pieczenia baga˝u okreÊlajà Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Signal Iduna. 
12. Pasa˝er zobowiàzany jest do kontaktu z EPT na 2 dni 
przed wyjazdem z Polski / powrotem do kraju celem po-
twie rdzenia godziny i miejsca zbiórki. Brak kontaktu ze 
strony Pasa˝era oznacza rezygnacj´ z przejazdu. 
13. W przypadku wykupienia samego przejazdu autoka-
rem, Pasa˝er jest ubezpieczony tylko na czas przejazdu 
autokarem poza granicami Polski. Na czas pobytu za gra-
nicà zobowiàzany jest do ubezpieczenia si´ we w∏asnym 
zakresie. 
14. Sezonowe 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, posto-
jami na granicach, kontrolami  ITD, kontrolami policyjnymi, 
itp. Opóênienie autokaru spowodowane któràkolwiek z 
powy ̋ szych okolicznoÊci nie stanowi podstawy do docho-
dzenia 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 przy-
stankach 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 wy-
maga 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˝noÊci 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, przedstawiajàc w tym 
zawiadomieniu sposób wyliczenia wysokoÊci takiej kary. 
W przedmiotowym zawiadomieniu EPT wyznacza równie˝ 
Pasa˝erowi termin zapłaty kary umownej na rzecz EPT. 
W przypadku rezygnacji w dniu wyjazdu lub gdy Pasa˝er 
nie zgłosi si´ na zbiórk´, nie przewiduje si´ ˝adnych zwro-
tów na rzecz Pasa˝era z tytułu rezygnacji z przejazdu. 
EPT oÊwiadcza, ˝e pokrywa w całoÊci koszty przejazdu, 
niezale˝nie od iloÊci osób przewo˝onych autokarem w da-
nym terminie. Przez „wyjazd” rozumie si´ dzieƒ wyjazdu 
z Polski. Uwaga: przy obliczaniu terminu rezygnacji nie 
wlicza si´ dni ustawowo wolnych od pracy. 
18. EPT ma prawo do pozostawienia Pasa˝era na trasie, 
je˝eli nie posiada on wymaganych dokumentów do prze-
kroczenia granic, nie stosuje si´ do przepisów celno-dewi-
zowych lub zak∏óca spokój i bezpieczeƒstwo pozosta∏ych 
Pasa˝erów np. paleniem papierosów, spo˝ywaniem alko-
holu, aroganckim zachowaniem, nie stosowaniem si´ do 
zaleceƒ pilota i kierowców itp. 
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 po-
godowe 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 kró tkie 
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 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 - 
plementarna, dodatkowo p∏atna, nie zwiàzana w ˝aden 
sposób z innymi zakupionymi Êwiadczeniami oraz podle- 
ga odr´bnym przepisom dotyczàcym transportu mi´dzy-
narodowego. 

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 miej-
sca wy jazdu 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 trze-
ciej nieuczestniczàcej 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 14 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 
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-
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 zosta-
nie 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 prze-
pisów 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 odpo-
wiedzia lnoÊci za jakiekolwiek szkody wynikajàce z tego 
powodu. 
4. Miejsca w samolocie nie sà numerowane, Pasa˝erowie 
zajmujà je zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas od-
prawy. 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 regulaminem 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 stosowało 
pozostałe postanowienia Warunków oraz przepisy obowià-
zujàcego prawa.
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