
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

FIRMĘ          

    „Biuro Turystyczne ACER Małgorzata Mędza” 

 

Zawarcie Umowy na organizację wycieczki szkolnej pomiędzy Panią Małgorzatą Mędza zamieszkałą w 

Warszawie, ul. K. Sosnkowskiego 13/2, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:  Biuro 

Turystyczne ACER Małgorzata Mędza, a Reprezentantami rodziców dzieci klas ……………………………….. 

reprezentowanym przez: 

 klasa         panią …………………….......................................................................................…..,  

klasa          pana …………….................………........................................................…………………., 

 klasa         panią ………………………………...........................................................................… 

następuje z chwilą podpisania umowy przez obie strony.  
1. Świadczenia na imprezach organizowanych przez Biuro Turystyczne ACER 
• transport - podróż odbywa się autokarem, 
• zakwaterowanie - zgodne ze standardem zapewnionym w ofercie wycieczki, 
• wyżywienie - zgodne z ofertą wycieczki, 
• obsługa przewodników miejscowych, 
• inne świadczenia - określone w ofercie wycieczki. 
1. Obsługa pilota/przewodnika przez cały czas trwania wycieczki. 
2. Podczas trwania wycieczki uczestników reprezentuje kierownik wycieczki. Do zadań kierownika 

wycieczki należy sprawowanie opieki i utrzymanie dyscypliny w grupie. Kierownik posiada listę 
uczestników z danymi: nazwisko i imię, adres, pesel, telefon.   

3. Za szkody powstałe z winy uczestników odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny. 
4. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników w czasie podróży jeden z opiekunów ma obowiązek 

siedzenia w tylnej części autokaru. 
5. Warunki płatności: wg. Ustaleń zawartych w umowie - zgłoszeniu 
6. Warunki rezygnacji:  
• W przypadku rezygnacji uczestnika z wycieczki, jego miejsce może zająć inna osoba - nie wiąże się to 

z dodatkowymi kosztami opłat manipulacyjnych, 
• w przypadku rezygnacji uczestnika z wycieczki i braku osoby, która zajmie jego miejsce - koszt 

niewykorzystanego miejsca rozkłada się na pozostałych uczestników. 
• W przypadku rezygnacji uczestnika z wycieczki w wyniku choroby udokumentowanej zwolnieniem 

lekarskim po dokonaniu całości opłaty, uczestnikowi zostanie zwrócona kwota po potrąceniu I raty 
zaliczki. Koszt niewykorzystanego miejsca w takiej sytuacji nie rozkłada się na pozostałych 
uczestników  

7. Odwołanie wycieczki : 
• jeżeli wycieczka nie dojdzie do skutku z winy organizatora, zwraca on wpłaconą kwotę  w pełnej 

wysokości, 
• w przypadku odstąpienia od umowy przez zgłaszającego w terminie powyżej 14 dni od daty 

podpisania umowy, wpłacona I rata zaliczki nie podlega zwrotowi (koszty manipulacyjne).   
8. Reklamacje: 

Reklamacje dotyczące realizacji imprezy turystycznej przez organizatora można zgłaszać pisemne w 

terminie 1 miesiąca od zakończenia imprezy. Decyduje dzień nadania listu, listu poleconego lub 

faksu/e-maila wysłanego przez Uczestnika. Organizator zastrzega sobie okres 30 dni na rozpatrzenie 

reklamacji i udzielenie odpowiedzi. 

 

 


