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1. Zasady ogólne 
1.1. Organizatorem imprez turystycznych zawartych w ofercie 

internetowej na stronie www.nawigiliewgory.pl – 
organizatorem turystyki (w rozumieniu ustawy o 
usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi 
zmianami) jest Centrum Usług Turystycznych Amicus 
Anna Czachara, zwane dalej „CUT Amicus”. 

1.2. Dane organizatora – Centrum Usług Turystycznych 
Amicus Anna Czachara, ul. Zaułek Rogoziński 5b/25, 
Wrocław, NIP 988-025-60-72, wpis do Rejestru 
Organizatorów i Pośredników Turystycznych pod nr 593. 
Organem rejestrowym jest Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego.  

1.3. Prawa i obowiązki Uczestników oraz CUT Amicus 
określają wydane w oparciu o art.384 KC i ustawę  
o usługach turystycznych „Ogólne Warunki Uczestnictwa” 
w imprezach turystycznych organizowanych przez CUT 
Amicus. „Ogólne warunki uczestnictwa” stanowią 
integralną część umowy o świadczenie usług 
turystycznych organizowanych przez CUT Amicus. 
Warunki dotyczą wszystkich imprez turystycznych 
organizowanych przez CUT Amicus zamieszczonych w 
ofercie internetowej. Podczas składania Rezerwacji 
Uczestnik zobowiązany jest do wnikliwego przeczytania 
oferty internetowej oraz „Ogólnych Warunków 
Uczestnictwa”. Wysłanie formularza Rezerwacji oznacza, 
że Uczestnik (w imieniu własnym i pozostałych 
Uczestników z Rezerwacji) zgadza się na warunki  
i postanowienia niniejszych Warunków.  

 
2. Zawarcie umowy. 
2.1. Informacje zawarte w ofercie internetowej umieszczone 

na stronie www.nawigiliewgory.pl stanowią jedynie 

zaproszenie do zawarcia umowy i nie są ofertą w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  

2.2. Przez rezerwację dokonaną na podstawie informacji 
zawartych w ofertach publikowanych na stronie 
www.nawigiliewgory.pl, występują Państwo z ofertą 
zawarcia Umowy z CUT Amicus.  

2.3. Umowa jest zawierana z wykorzystaniem formularza 
rezerwacyjnego, dostępnego na stronie internetowej.  

2.4. Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu 
się Uczestnika z ofertą, zgłoszenia uczestnictwa  
(w imieniu własnym i pozostałych uczestników) oraz 
wpłaceniu zaliczki w wysokości wskazanej w otrzymanym 
od CUT Amicus formularzu potwierdzenia rezerwacji.  

2.5. Osoba dokonująca rezerwacji (pierwsza wymieniona  
w potwierdzeniu rezerwacji) przyjmuje na siebie 
odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy 
turystycznej za wszystkie osoby wymienione  
w potwierdzeniu rezerwacji. Jest także odpowiedzialna za 
informowanie pozostałych osób o wszystkich szczegółach 
dotyczących imprezy turystycznej. Osoba dokonująca 
rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat.  

2.6. Dopuszcza się możliwość wpłacenia wyższej kwoty 
zaliczki, niż wskazano w formularzu, jeżeli jest  
to dogodne dla Uczestnika.  

2.7. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga 
zgody rodziców lub opiekunów, z podpisami opiekunów 
poświadczonymi notarialnie (o ile małoletni wyjeżdża bez 
opiekuna ustawowego). Za szkody wyrządzone podczas 
wyjazdu przez osoby małoletnie odpowiadają rodzice lub 
opiekunowie prawni. 

2.8. Wysyłając formularz rezerwacyjny Uczestnik wyraża 
zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie 
swoich (oraz pozostałych Uczestników) danych 
osobowych, niezbędnych dla realizacji imprezy.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Warunki płatności. 
3.1.  Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi  

i obejmują podatek od towarów i usług.  
3.2. Zaliczka wynosi 250 zł od osoby, bez uwzględnienia 

ewentualnie przysługujących zniżek. Zaliczka winna 
wpłynąć na wskazany przez CUT Amicus rachunek 
bankowy w ciągu 3 dni roboczych od momentu 
otrzymania dokumentu potwierdzającego rezerwację,  
w przeciwnym wypadku rezerwacja zostaje anulowana. 

3.3. Opłata za imprezę turystyczną, z potrąceniem wcześniej 
wpłaconej zaliczki, winna wpłynąć na wskazany przez 
CUT Amicus rachunek bankowy najpóźniej na 14 dni 
przed datą wyjazdu lub zostać uiszczona na miejscu 
gotówką, podczas kwaterowania, do rąk przedstawiciela 
CUT Amicus.  

3.4. W przypadku złożenia kilku rezerwacji, wpłaty można 
dokonać łącznie, jednakże w tytule przelewu należy 
podać numery wszystkich rezerwacji, których ona 
dotyczy. Należne opłaty bankowe są ponoszone przez 
Zamawiającego.  

3.5. Zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na konto 
bankowe, z którego została dokonana wpłata,  
na podstawie dyspozycji wydanej przez osobę 
dokonującą rezerwacji (pierwszą wymienioną  
w potwierdzeniu rezerwacji lub płatnika). 

 
4. Usługi 
4.1. Rodzaj i zakres świadczeń w ramach imprezy 

turystycznej określany jest w oparciu o treść oferty 
zamieszczonej na stronie internetowej 
ww.nawigiliewgory.pl oraz w systemie rezerwacyjnym.  

4.2. Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, cena imprezy 
turystycznej obejmuje zapłatę za wyżywienie, 

zakwaterowanie, imprezy fakultatywne i opiekę 
przedstawiciela CUT Amicus – w zakresie i na warunkach 
wymienionych w ofercie oraz Rezerwacji. Przedmiotem 
umowy są wyłącznie świadczenia wymienione w opisie 
oferty oraz w dokumencie potwierdzenia rezerwacji. 

4.3. Jeżeli zamierzają Państwo przedłużyć swoją podróż, 
prosimy o zwrócenie się odpowiednio wcześniej do 
naszego przedstawiciela w miejscu podróży. Takie 
przedłużenie jest możliwe jedynie, gdy Państwa pokój nie 
był wcześniej zarezerwowany. Cenę, którą należy uiścić 
za przedłużenie pobytu, oblicza się według sezonowych 
taryf dziennych przedłużeń pobytu.  

 
5. Zniżki dla dzieci. 
5.1. Rodzaje i wysokości zniżek dla dzieci CUT Amicus określa 

w treści aktualnej oferty internetowej. W przypadku, gdy 
Uczestnikiem imprezy turystycznej jest dziecko, osoba 
dokonująca rezerwacji oraz zawierająca umowę powinna 
powiadomić o tym fakcie, podając jednocześnie wiek 
dziecka wraz z dokładną datą urodzenia i przedstawić na 
to odpowiedni dokument.  

5.2. CUT Amicus ma prawo do sprawdzenia wieku dziecka na 
podstawie dokumentów osobistych. W przypadku 
niezgodności wieku z podanym, CUT Amicus upoważnione 
będzie do naliczenia i pobrania ceny zgodnej z wiekiem 
Uczestnika.  

5.3. Za upoważniający do uzyskania zniżki wiek dziecka 
przyjmuje się wiek w dniu zakończenia imprezy 
turystycznej. 

 
Obowiazki Uczestnika. 
5.4. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim 

wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli 
CUT Amicus umożliwiającym realizację programu imprezy 
oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin 
zbiórek określonych w umowie i ofercie.  

5.5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za 
szkody na przedmiotach należących do CUT Amicus, 
innych uczestników, pensjonatów, podwykonawców usług 
itp. 
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6. Reklamacje. 
6.1. W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji 

imprezy, Uczestnik ma prawo i obowiązek 
poinformowania przedstawiciela CUT Amicus  
o spostrzeżonych uchybieniach oraz do żądania podjęcia 
środków zaradczych.  

6.2. Niezależnie od zawiadomienia o uchybieniach Uczestnik 
może złożyć organizatorowi turystyki reklamację  
w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zakończenia 
imprezy. Reklamacja Uczestnika powinna być porządzona 
w formie pisemnej i doręczona listem poleconym  
(nie faxem i nie e-mailem) na adres siedziby  
CUT Amicus.  

6.3. Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie  
do 30 dni od dnia wpłynięcia do CUT Amicus, a w razie 
złożenia reklamacji na ręce przedstawiciela CUT Amicus  
w trakcie imprezy turystycznej w terminie 30 dni  
od zakończenia imprezy turystycznej.  

6.4. Podstawą reklamacji Uczestnika nie mogą być zdarzenia  
i okoliczności, za które CUT Amicus nie ponosi 
odpowiedzialności tj. takie, które wynikają wyłącznie  
z działań lub zaniechań Uczestnika, działań lub zaniechań 
osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług 
przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań i zaniechań 
nie można było przewidzieć, ani ich uniknąć oraz szkód 
wywołanych działaniem siły wyższej.  

 
7. Rezygnacja z imprezy lub zmiana terminu. 
7.1. W każdej chwili przed rozpoczęciem wyjazdu, możecie 

Państwo odstąpić od Umowy (Rezygnacja). 
Powiadamiając nas o swojej rezygnacji, musicie Państwo 
użyć swojego numeru rezerwacji. W interesie Państwa  

i dla uniknięcia nieporozumień rezygnacja z wyjazdów 
musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Miarodajny dla określenia chwili rezygnacji 
jest moment nadejścia powiadomienia o rezygnacji  
do Organizatora. 

7.2. Rezygnacja lub zmiana terminu imprezy turystycznej 
przez Uczestnika wymaga pisemnego oświadczenia pod 
rygorem nieważności, doręczonego do CUT Amicus  
w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Jeżeli 
Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie 
turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy 
turystycznej z powodów niezależnych od CUT Amicus, 
Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty  
po potrąceniu przez CUT Amicus kwoty stanowiącej 
równowartość rzeczywistych kosztów w wysokości nie 
wyższej niż ustalona w dalszej części niniejszego punktu 
Warunków Uczestnictwa, poniesionych przez CUT Amicus 
w związku z dokonanymi już przygotowaniami  
do zorganizowania imprezy turystycznej.  

7.3. CUT Amicus podaje informacyjnie, że ukształtowane 
historycznie średnie koszty potrąceń - względem 
całkowitej wartości zawartej umowy - kształtują się 
następująco: 
 jeżeli rezygnacja nastąpiła maksymalnie do 14 dni, 

liczonych od dnia dokonania rezerwacji, nie później 
jednak niż do 25.11.2018r – 0 zł; 

 w przypadku rezygnacji powyżej 14 dni, liczonych  
od dnia dokonania rezerwacji, nie później jednak niż do 
25.11.2018 - 250 zł x ilość zgłoszonych osób; 

 w przypadku dokonania rezygnacji po 25.11.2018, 
uznaje się rezerwację za kompletną, co obliguję 
uczestnika do uiszczenia pełnych kosztów pobytu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. Przeniesienie uprawnień i zobowiązań wynikających 

z zawartej umowy. 
8.1. W przypadku, gdy Uczestnik rezygnujący z udziału  

w imprezie wskaże osobę, która zajmie jego miejsce, 
oraz na piśmie przeniesie na nią swoje uprawnienia, CUT 
Amicus, po otrzymaniu odpowiedniej informacji w tym 
zakresie, nie będzie czynić żadnych przeszkód 
związanych z czynnościami zmiany Uczestnika.  

8.2. Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia 
odpowiadają solidarnie za zapłatę całości ceny imprezy 
turystycznej.  

8.3. Zmiana uczestnika imprezy turystycznej musi zostać 
zgłoszona do CUT Amicus na piśmie, przynajmniej  
w formie wiadomości elektronicznej, najpóźniej 2 dni 
przed planowym terminem rozpoczęcia imprezy 
turystycznej.  

 
9. Ochrona danych osobowych. 
9.1. CUT Amicus informuje, że administratorem danych 

osobowych podanych przez Klientów jest Centrum Usług 
Turystycznych Amicus Anna Czachara, z siedzibą  
we Wrocławiu ul.Zaułek Rogoziński 5b/25.  

9.2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu 
realizacji zawartej z CUT Amicus umowy. 

9.3. Podane przez Klientów dane osobowe mogą zostać 
udostępnione innym podmiotom w celu realizacji zawartej 
z CUT Amicus umowy.  

9.4. Podanie danych osobowych przez Klientów jest 
dobrowolne. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych, a także prawo ich poprawiania. 

9.5. Poprzez udział w imprezie Uczestnicy wyrażają zgodę na 
przesyłanie przez CUT Amicus informacji handlowych 

drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) 

 
10. Postanowienia końcowe. 
10.1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami 

Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy 
ustawy z 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 
r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z 29.08.1997 r.  
o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 
Nr 223, poz. 2268 ze zm.).  

10.2. Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały 
polubownie a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia 
przez właściwy miejscowo sąd. Nieważność pojedynczych 
postanowień umowy lub niniejszych Warunków nie narusza 
ważności całej umowy. 

 
Niniejsze warunki obowiązują od dnia 1 sierpnia 2018r. 
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