WARUNKI UCZESTNICTWA

IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WAKACJE24.PL OBOWI ZUJ OD 30.08.2013

1. ZAWARCIE UMOWY.
1.1 Umowa dochodzi do skutku z chwil jej przyj cia i potwierdzenia przez
Wakacje24.pl Umowy Zg oszenia.
1.2 Od Umowy zawartej przez Klienta w biurze podró y, Wakacje24.pl ma prawo
odst pi w ci gu 48 godzin od otrzymania Umowy Zg oszenia bez podania
przyczyn.
1.3 Stronami Umowy s Wakacje24.pl oraz Klient podpisuj cy Umow Zg oszenie.
1.4 Przy zawieraniu umowy Wakacje24.pl okre la rodzaj dokumentów
niezb dnych do realizacji imprezy oraz termin ich okazania lub dostarczenia do
Wakacje24.pl. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe z enie jest
równoznaczne z rezygnacj z uczestnictwa w imprezie z przyczyn niele cych po
stronie Wakacje24.pl
2. ZAP ATA

uczestnika imprezy turystycznej klient i osoba przejmuj ca jego uprawnienia
odpowiadaj solidarnie.
4.7 Wakacje24.pl zastrzega sobie prawo zmiany warunków Umowy. O ka dej
zmianie warunków umowy, Wakacje24.pl niezw ocznie powiadomi Klienta w
formie pisemnej.
4.8 Je eli Klient zawiadomiony o zmianie warunków Umowy zrezygnuje z imprezy
w ci gu 3 dni od zawiadomienia – otrzymuje zwrot wniesionej wp aty na imprez .
Brak potwierdzenia akceptacji zmian warunków Umowy jest równoznaczny z
rezygnacj z imprezy. W takim przypadku klient otrzymuje zwrot wniesionej
wp aty.
5.REKLAMACJE
5.1 Ewentualne nieprawid owo ci powinny by zg oszone niezw ocznie w formie
pisemnej lub ustnej w czasie trwania imprezy i potwierdzone przez osob
upowa nion (rezydent partnera, przedstawiciel, pilot), która ma obowi zek
potwierdzenia zg oszenia nieprawid owo ci.
5.2 Uczestnik winien przed
pisemn reklamacj w ci gu 14 dni (decyduje
data nadania w przypadku listu) od daty zako czenia imprezy.
5.3 Wakacje24.pl ma obowi zek rozpatrzenia reklamacji w ci gu 30 dni od daty
jej otrzymania.

2.1 Przy zawieraniu Umowy Klient wp aca zaliczk w wysoko ci minimum 25%
ustalonej ceny imprezy.
2.2 Cena imprezy podana w walucie obcej wp acana jest w PLN wg kursu
podawanego na www.wakacje24.pl obowi zuj cego w dniu wp aty lub w walucie
na konto partnera.
2.3 Zap ata wszystkich nale no ci musi nast pi 35 dni przed rozpocz ciem
podró y.
2.4 Cena ustalona w Umowie mo e ulec podwy szeniu, je eli dosz o do wzrostu
kosztów transportu, ce , podatków lub op at za takie us ugi jak op aty lotniskowe,
za adunkowe lub prze adunkowe w portach lotniczych, czy wzrost kursów walut.
W okresie 20 dni przed terminem wylotu cena nie mo e by podwy szona.
2.5 Je eli ca
ceny imprezy nie zostanie op acona na 35 dni przed wylotem
(wyj tek oferty Last Minute i rezerwacja krótko przed wylotem), to Wakacje24.pl
jest uprawniona do rozwi zania umowy i naliczenia odpowiedniej op aty za
rezygnacj z wyjazdu (wed ug punktu 4.3)
2.6 Dokumenty podró y b
przekazywane Klientowi bezpo rednio przez Biuro
Podró y agenta turystycznego lub przez Wakacje24.pl przed wyjazdem lub, je li
Klient otrzyma tak informacj , podczas odprawy podró nych przed wylotem.
W razie nie otrzymania dokumentów podró y na 5 dni przed realizacj imprezy
Klient zobowi zany jest do powiadomienia o tym fakcie Biuro, w którym dokona
zakupu imprezy.

6.1 Wakacje24.pl odpowiada za niewykonanie lub nienale yte wykonanie umowy
o wiadczenie us ug turystycznych, chyba e niewykonanie lub nienale yte
wykonanie jest spowodowane:
* dzia aniem si y wy szej
* dzia aniem lub zaniechaniem Klienta
* dzia aniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestnicz cych w
wykonywaniu us ug przewidzianych w umowie, je eli tych dzia lub zaniecha
nie mo na by o przewidzie lub unikn
6.2 W sytuacji, gdy baga Pa stwa zosta zagubiony lub uszkodzony w czasie
przelotu samolotem, musicie Pa stwo bezwzgl dnie z
formularz zg oszenia
szkód (P.I.R.) przewo nikowi w miejscu przeznaczonym do tego przez lini
lotnicz . Zgodnie z ogólnymi warunkami podró y lotniczych stosowanych przez
linie lotnicze zg oszenie szkód jest konieczne do zrealizowania Pa stwa roszcze .

3. ZMIANY W WYKONANIU US UG TURYSTYCZNYCH

7. UBEZPIECZENIA

3.1 Wakacje24.pl odpowiada za rzetelne zorganizowanie imprezy.
3.2 Organizator zastrzega sobie prawo odwo ania imprezy:
* w wyniku dzia alno ci si y wy szej
* nie osi gni cia minimum grupy okre lonego dla ka dej imprezy (nie pó niej jak l
tydzie przed terminem wylotu).
3.3 W przypadku odwo ania imprezy przez Wakacje24.pl mo e by
zaproponowana inna impreza, równie do innego kraju, która zostaje przyj ta
przez klienta po podpisaniu o wiadczenia. W razie ni szej ceny ró nica zostanie
zwrócona. W przypadku nie przyj cia przez klienta propozycji, nast puje pe en
zwrot kosztów.
3.4 Je li w czasie trwania imprezy nie zostanie wykonana przewidziana w umowie
us uga, stanowi ca istotn cz programu tej imprezy, Wakacje24.pl wykona w
ramach tej imprezy odpowiednie wiadczenia zast pcze bez obci ania Klienta
dodatkowymi kosztami.
3.5 W przypadku przerwania podró y, pobytu z przyczyn le cych po stronie
Uczestnika lub zatrzymania przez s by graniczne, przys uguje zwrot wp aty
pomniejszony o wszystkie koszty udokumentowane i poniesione przez
Wakacje24.pl.

7.1 Ka dy uczestnik imprezy organizowanej przez Wakacje24.pl jest ubezpieczony
w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpiecze S.A. 00-041 Warszawa ul.
Jasna 14/16a. Suma ubezpieczeniowa wynosi:
* Europa i Basen Morza ródziemnego : koszty leczenia (KL) – 10.000 EUR,
koszty ratownictwa (KR) – 5.000 EUR, nast pstw wypadków – trwa y uszczerbek
(NW) – 7.000 PLN, baga podró ny (BP) - 800 PLN
* pozosta e pa stwa wiata: koszty leczenia (KL) – 30.000 EUR, koszty
ratownictwa (KR) – 5.000 EUR, nast pstw wypadków – trwa y uszczerbek (NW) –
16.000 PLN, baga podró ny (BP) - 800 PLN
7.2 Dodatkowo fakultatywnie Uczestnik mo e dodatkowo ubezpieczy si od
kosztów rezygnacji z wyjazdu.
7.3 Ka dy uczestnik otrzymuje odpowiednie Warunki Ubezpieczenia Signal Iduna
Travel, z którymi ma obowi zek zapozna si .
7.4 Wakacje24.pl zawar a umow ubezpieczeniow na rzecz Klientów na
wypadek odpowiedzialno ci za powrót klientów i zwrot pobranych wp at
wniesionych przez Klientów. Zgodnie z t umow w przypadku nie zapewnienia
przez Wakacje24.pl powrotu do kraju oraz zwrotu pobranych wcze niej wp at,
roszczenia kierowa nale y do Marsza ka Województwa skiego z siedzib przy
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

4. REZYGNACJE, ZMIANY REZERWACJI I/LUB UCZESTNIKA.
4.1 W ka dej chwili przed rozpocz ciem wyjazdu Klient ma prawo z niego
zrezygnowa .
4.2 Rezygnacja z udzia u w imprezie mo e nast pi wy cznie w formie
pisemnego o wiadczenia.
4.3 W przypadku rezygnacji Klientowi przys uguje zwrot wp aty pomniejszony o
wszystkie koszty udokumentowane i poniesione przez Wakacje24.pl, koszty
zwi zane z dokonan rezerwacj przez klienta.
4.4 Za ka
zmian po dokonaniu rezerwacji (terminu, hotelu itd.), pobierana
jest op ata odpowiadaj ca poniesionym kosztom, od ka dej osoby, której
dotyczy. Zmiany mo na dokona tylko w porozumieniu z Wakacje24.pl i po
potwierdzeniu przez Wakacje24.pl mo liwo ci dokonania zmiany.
4.5 Je eli Wakacje24.pl nie potwierdzi mo liwo ci dokonania zmiany, wa no
zachowuj wszystkie postanowienia Umowy pierwotnej.
4.6 Zmiana uczestnika jest mo liwa, je li wszystkie wymagane dane i dokumenty
wskazanej przez klienta osoby zostan dostarczone do biura Wakacje24.pl co
najmniej 20 dni przed rozpocz ciem imprezy turystycznej, oraz je li Wakacje24.pl
potwierdzi mo liwo dokonania zmiany. Za nieuiszczon cz
ceny imprezy
turystycznej oraz koszty poniesione przez Wakacje24.pl w wyniku zmiany

6.ODPOWIEDZIALNO

, STRATY I SZKODY

8. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
8.1 Uczestnicy zobowi zani s do przestrzegania regulaminów i innych przepisów,
obowi zuj cych w miejscach pobytu oraz polskich i zagranicznych przepisów
celno - dewizowych.
8.2 Uczestnik zobowi zany jest do przestrzegania punktualno ci oraz
informowania o czasowej rezygnacji z przewidzianych programem wiadcze .
Wakacje24.pl zastrzega sobie prawo do rozwi zania umowy w trybie
natychmiastowym w trakcie jej realizacji, je li klient w jakikolwiek sposób
utrudnia sprawne przeprowadzenie imprezy.
8.3 Wakacje24.pl nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki wynik e z odmowy
przyznania Klientowi wizy przez ambasad kraju docelowego lub tranzytowego.
8.4 Uczestnicy odpowiadaj za wyrz dzone szkody w trakcie trwania imprezy,
które musz pokry ze rodków w asnych.
8.5 W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje si
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29.08.1997 o us ugach
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz.2268 ze zm.)

