WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach BUKSA TRAVEL Sp. z o.o.
(obowiązujące od 01 marca 2022 r.)
I.ZASADY OGÓLNE.
1. BUKSA TRAVEL Sp. z o.o. (Zezwolenie Organizatora Turystyki NR D/423/02/73/2004) z siedzibą w Inwałdzie, zwane dalej
„Biurem”, jako tour-operator (organizator turystyki – w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych z dnia 24.11.2017 r. zwanej dalej „Ustawą”) stawia sobie za cel zapewnienie Uczestnikom (podróżnym w
rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy) optymalnych warunków wypoczynku. Prawa i obowiązki Uczestników określają „Warunki
uczestnictwa” wydane w oparciu o art. 385 (1) KC, zwane dalej „Warunkami”.
2. Ilekroć w niniejszych Warunkach jest mowa o „Biurze Sprzedaży” to należy przez to rozumieć zdefiniowane w art. 4 pkt 11
Ustawy pojęcie „punkt sprzedaży”, w którym została założona rezerwacja Imprezy przez danego Podróżnego.
II. INFORMACJE PRZED ZAWARCIEM UMOWY ORAZ ZAWARCIE UMOWY.
1. Przed zawarciem Umowy Biuro udziela Uczestnikom:
(a) standardowych informacji za pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego, stanowiącego
załącznik 1 lub 2 do Ustawy,
(b) informacji określonych w art. 40 ust. 1 i 3 Ustawy.
2. Przed zawarciem umowy Biuro może zmienić informacje przekazane podróżnemu zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy informując
go w sposób jasny, zrozumiały i widoczny o każdej zmianie informacji.
3. W przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem strony www.buksatravel.pl Uczestnik potwierdza, iż przed dokonaniem
rezerwacji udzielone mu zostały wymagane Ustawą informacje za pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza
informacyjnego, a przed zawarciem Umowy również Informacje o Imprezie.
4. W przypadku zawierania Umowy w Biurze Sprzedaży w jednoczesnej fizycznej obecności stron udzielenie Uczestnikowi
informacji za pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego oraz Informacji o Imprezie, a także
potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3, następuje na trwałym nośniku.
5. W przypadku zawierania Umowy przez telefon Uczestnikowi udziela się Informacji o Imprezie oraz informacji zawartych
w standardowym formularzu informacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy, a także potwierdza się treść proponowanej
Umowy utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie Uczestnika o zawarciu Umowy jest skuteczne, jeżeli
zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia ze strony Biura.
6. Umowa lub potwierdzenie jej zawarcia zawiera udzielone Uczestnikowi przed zawarciem Umowy Informacje o Imprezie
a także pełną treść uzgodnień między stronami Umowy oraz dane i informacje określone w art. 42 ust. 4 Ustawy.
7. Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą, podpisaniu umowy zgłoszenia uczestnictwa
(obejmującego Warunki Uczestnictwa), wpłaceniu zaliczki (nie mniej niż 25 % ceny zarezerwowanej imprezy turystycznej)
oraz potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa w imprezie przez Biuro (lub osoby działające w imieniu Biura). Zawarcie umowy
na rzecz osoby małoletniej przez osobę trzecią wymaga zgody rodziców lub opiekunów, z podpisami opiekunów
poświadczonymi notarialnie lub urzędowo (o ile małoletni wyjeżdża bez opiekuna ustawowego).
8. Uczestnikiem imprezy jest wyłącznie osoba objęta umową zgłoszeniem. Osoby działające w imieniu osób trzecich, dokonując
wpłaty podpisują w ich imieniu Warunki Uczestnictwa.
9. W chwili zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu udostępnia się Uczestnikowi na trwałym nośniku kopię Umowy
lub potwierdzenie jej zawarcia. Uczestnik jest uprawniony do żądania kopii Umowy w postaci papierowej, jeżeli została zawarta
w jednoczesnej fizycznej obecności stron.
10. Przy zawieraniu umowy Biuro określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji wyjazdu oraz termin ich okazania lub
dostarczenia do Biura. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe zgłoszenie jest równoznaczne z rezygnacją
z uczestnictwa w imprezie z winy Uczestnika.
III. WARUNKI PŁATNOŚCI.
1. Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek VAT. Warunkiem spełnienia świadczeń z umowy
jest wpłata należności za imprezę na wskazany przez Biuro rachunek bankowy określony w zawartej z Uczestnikiem umowie
lub w kasie Biura. Cała należność za imprezę określoną umową winna być wpłacona przez Uczestnika w terminie 30 dni przed
dniem rozpoczęcia imprezy. Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną
przekazane w ustalonych terminach na dobro Biura.
2. W przypadku zakupienia imprezy zrealizowanej w terminie krótszym niż 30 dni od dnia rezerwacji Klient obowiązany jest
do dokonania w dacie potwierdzenia rezerwacji płatności całości należności za wykupioną usługę - imprezę turystyczną.
IV. ZMIANY ŚWIADCZEŃ.
1. Zmiana innych niż cena warunków umowy, może nastąpić zgodnie z przepisami art. 46 Ustawy. Przepisy Ustawy wymienione
w niniejszym rozdziale są udostępnione na stronie www.buksatravel.pl oraz dostępne są w Punkcie Sprzedaży.
2. O wszystkich zmianach warunków umowy, innych niż nieznaczne w rozumieniu art. 45 ust. 1 pkt 2 Ustawy, oraz
o związanych z nimi uprawnieniach i obowiązkach stron Biuro ma obowiązek powiadomić Uczestnika na trwałym nośniku
niezwłocznie po o trzymaniu informacji na temat tych zmian. Uczestnik powinien po otrzymaniu zawiadomienia o zmianach
warunków umowy poinformować Biuro na trwałym nośniku w terminie określonym w tym zawiadomieniu czy przyjmuje
proponowaną zmianę czy odstępuje od Umowy.
3. Uczestnik, który po otrzymaniu informacji na temat zmian warunków umowy wyrazi na nie zgodę, biorąc udział w imprezie,
nie ma prawa do odszkodowania z tytułu tych zmian.
4. Zmiana warunków umowy z inicjatywy Uczestnika może nastąpić po złożeniu przez niego oświadczenia na trwałym nośniku
w Biurze. Uczestnik, który po uiszczeniu przedpłaty lub całej ceny Imprezy chce dokonać zmian warunków umowy
(np. w zakresie terminu, miejsca docelowego, hotelu, uczestników), jest zobowiązany stosować się do następujących zasad:
(a) przy zmianach, o których Uczestnik poinformuje Biuro do 40 dni przed planowaną datą wyjazdu, Biuro ma prawo pobrać
opłatę manipulacyjną w wysokości 250 zł od osoby. Opłatę tę wnosi się bezpośrednio przy dokonywaniu zmiany lub
niezwłocznie po jej dokonaniu tak, aby na daną Imprezę zawsze wpłacona była przynajmniej pełna przedpłata. Taką samą
opłatę wnosi Uczestnik pragnący przenieść uprawnienia z Umowy na inną osobę, spełniającą wszystkie warunki uczestnictwa
w imprezie.
(b) Uczestnika zmieniającego termin wyjazdu lub miejsce docelowe, hotel lub uczestników, powyżej 40 dni przed wyjazdem,
obowiązują przy wyborze nowej (innej) Imprezy takie warunki cenowe, jakie obowiązywały za nią w dniu dokonania pierwotnej
rezerwacji.
5. Doręczenie przez Uczestnika Biuru na mniej niż 40 dni przed rozpoczęciem Imprezy prośby o zmianę warunków umowy
w zakresie miejsca docelowego, terminu lub okresu trwania Imprezy jest równoznaczne z odstąpieniem przez Podróżnego od
Umowy ze skutkiem określonym w rozdziale XIII Warunków Uczestnictwa (odstąpienie) chyba, że strony postanowią inaczej.

V. ZMIANY CEN.
1. Biuro, z zastrzeżeniem art. 48 ust. 8 i 10 oraz art. 50 ust. 1 Ustawy, zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy
turystycznej, przez co należy rozumieć, w myśl art. 45 Ustawy zarówno podwyższenie ceny, jak i jej obniżenie.
2. Podwyższenie cen jest możliwe wyłącznie jako bezpośredni skutek zmiany:
1) ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
2) wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez
podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat
lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;
3) kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.
3. Uczestnik ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku obniżenia ceny Biuro może odliczyć od zwrotu należnego Uczestnikowi
rzeczywiste koszty obsługi. Na żądanie Uczestnika Biuro przedstawia dowód poniesionych kosztów obsługi.
4. O zmianie cen Biuro niezwłocznie poinformuje Uczestników na trwałym nośniku, w sposób jasny i zrozumiały, o zmianie
ceny oraz uzasadnia podwyżkę i wskazuje sposób jej obliczenia.
5. W okresie 20 dni przed rozpoczęcia imprezy turystycznej cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.
VI. ODWOŁANIE IMPREZY.
1. Biuro może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych
z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
1) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie
o udział w imprezie turystycznej, a organizator turystyki powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie
turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na:
a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni.
2) organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych
i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
2. Minimalna liczba uczestników dla imprezy autokarowej organizowanej przez Biuro, a o której mowa w pkt 1 1) powyżej,
wynosi 40 osób. Minimalna liczba uczestników dla imprezy z dojazdem własnym organizowanej przez Biuro, a o której mowa
w pkt 1 1) powyżej, wynosi 40 osób.
3. O odwołaniu imprezy klient zostaje powiadomiony pisemnie.
4. Organizator turystyki dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których mowa w ust. 4 i 5, w terminie 14 dni od dnia
rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
VII. PRAWA UCZESTNIKA.
1. Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych ofertą (katalogiem), stanowiącą integralną część zawartej
z Uczestnikami umowy. Opłacone świadczenia są ostateczne i nie mogą być zmieniane w trakcie trwania imprezy. Uczestnik
uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Biura. Uczestnik objęty
zostanie również opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez Biuro (np. związanych z awarią
autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów). W takich przypadkach, po upływie
8 godzin, przysługuje Uczestnikowi prawo do dodatkowego posiłku, który zapewnia Biuro.
2. Uczestnik, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w terminie określonym w umowie, ma prawo bez zgody organizatora
turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu zawartej
z operatorem serwisu umowy uprawnienia (przeniesienie Imprezy), jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie
wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie Imprezy jest skuteczne wobec Biura, jeżeli Uczestnik zawiadomi Biuro
o przeniesieniu Imprezy na trwałym nośniku określonym w Umowie w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później
niż 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.
3. Jeżeli przeniesienie Imprezy będzie wiązać się dla Biura Podróży z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty Biuro wykaże
Uczestnikowi zasadne i rzeczywiste koszty. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez
operatora serwisu, w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia
odpowiadają solidarnie.
VIII. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚC UCZESTNIKA.
Uczestnik zobowiązuje się w trakcie imprezy podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym
przedstawicieli Biura podróży, umożliwiającym realizację programu podróży oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca
i godzin zbiórek określonych w umowie i ofercie.
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (ważne paszport lub dowód osobisty) oraz gdy wymagają
tego przepisy wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Biuro) i do przestrzegania przepisów celnych
i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych oraz przepisów związanych
z bezpieczeństwem pobytu w miejscu zakwaterowania.
IX. OBOWIĄZEK UDZIELENIA UCZESTNIKOWI POMOCY.
1. W przypadku, gdy Uczestnik znalazł się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem nieuniknionych i nadzwyczajnych
okoliczności w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy, Biuro udziela Uczestnikowi odpowiedniej pomocy na warunkach określonych
w art. 52 Ustawy. W przypadku, gdy niemożliwe jest zapewnienie Uczestnikowi powrotu do kraju zgodnie z Umową z powodu
nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Biuro ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę
możliwości o kategorii równoważnej do określonej w Umowie, przez okres do 3 nocy.
2. Powyższe uprawnienie do zakwaterowania nie wyłącza stosowania przepisów korzystniejszych w tym zakresie. Biuro nie
może powoływać się na nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności w celu ograniczenia odpowiedzialności, o której w dwóch
zdaniach poprzedzających, jeżeli przedsiębiorca świadczący usługi transportowe nie może powoływać się na takie okoliczności
na podstawie innych przepisów.
X. UBEZPIECZENIA.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 40 ust. 1 pkt 9) ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych z dnia 24.11.2017 roku z późniejszymi zmianami cena imprezy obejmuje podstawowe obowiązkowe
ubezpieczenie KL 20.000 EUR i NNW 7.000 PLN. Ubezpieczycielem jest Signal Iduna Polska TU SA, 01-204 Warszawa,
ul. Siedmiogrodzka 9 (Polisa Generalna nr 201240). Zawierając umowę Uczestnik deklaruje, że jego stan zdrowia umożliwia
udział w imprezie. Z dokładnymi warunkami ubezpieczenia każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się przed wyjazdem,

w szczególności z zapisami dotyczącym ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego Signal Iduna
Polska TU SA. Biuro Podróży na podstawie zawartej z Signal Iduna Polska TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o numerze
201240 z dnia 29.11.2012 r zawiera na rzecz swoich klientów umowy ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Zakres i sumy ubezpieczenia przedstawione są w umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.
XI. REKLAMACJE.
1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Uczestnik stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić
o tym Biuro lub jego przedstawiciela (pilota lub rezydenta) w miejscu realizacji imprezy. W przypadku stwierdzonej
niezgodności Uczestnik ma prawo do złożenia skargi. W celu zapobiegania szkodom skarga winna być złożona przez Uczestnika
niezwłocznie, tak, aby Biuro mogło jak najszybciej interweniować i wyjaśnić sprawę. Biuro zaleca złożenie skargi w postaci
papierowej lub elektronicznej (mailem na adres: biuro@buksatravel.pl), ewentualnie na innym trwałym nośniku.
2. Przez „trwały nośnik” należy rozumieć materiał lub narzędzie umożliwiające przechowywanie informacji, w sposób
umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają
na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Skarga powinna zawierać dane umożliwiające
identyfikację Uczestnika i danej imprezy turystycznej, w której uczestniczył, przedmiot skargi, wskazanie niezgodności oraz
określenie żądań, a ponadto musi zostać złożona w terminie 3 lat od dnia zakończenia imprezy. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie skargi przed jego upływem. Skarga złożona po terminie będzie uznana przez Biuro za bezskuteczną.
3. Skarga związana z realizacją imprezy turystycznej może być kierowana bezpośrednio do Biura na adres 43-300 BielskoBiała, ul. Kamińskiego 19 lub e-mail: biuro@buksatravel.pl lub do Biura Sprzedaży, za pośrednictwem którego Umowa została
zawarta. Biuro Sprzedaży niezwłocznie przekazuje skargę do Biura. Skargę wniesioną do Biura Sprzedaży w danym dniu uważa
się za wniesioną z tym dniem do Biura Podróży. Biuro Sprzedaży, pilot i rezydent nie są uprawnieni do uznawania roszczeń
Podróżnego związanych z Umową, w szczególności wynikających z wniesionej przez Podróżnego skargi.
4. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie przekazana Uczestnikowi w postaci papierowej lub za pomocą innego
trwałego nośnika informacji, stosownie do okoliczności oraz formy wniesienia skargi przez Uczestnika, ale nie później niż
w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie (np. nadanie przesyłki w placówce
pocztowej lub wysłanie maila) odpowiedzi przed jego upływem.
XII. WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
1. Biuro jest odpowiedzialne za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych Umową. Jeżeli którakolwiek
z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z Umową bądź nie są wykonywane usługi stanowiące istotną część
Imprezy, mają zastosowanie przepisy art. 48 Ustawy. Uczestnik ma obowiązek poinformować Biuro o stwierdzonych
niezgodnościach niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy.
Odpowiedzialność Biura z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych objętych Imprezą określają
przepisy art. 50 Ustawy.
2. Odpowiedzialność Biura oraz Biura Sprzedaży za błędy w rezerwacji określa art. 53 Ustawy. Z zastrzeżeniem art. 50 ust. 5
Ustawy Biuro ogranicza wysokość odszkodowania jakie ma zostać wypłacone przez Biuro za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie usług turystycznych objętych Imprezą do trzykrotności ceny Imprezy względem każdego Uczestnika. Ograniczenie
to nie dotyczy szkód na osobie oraz szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.
3. Biuro jest odpowiedzialne za te informacje zawarte w publikacjach, broszurach, folderach, ulotkach i innych materiałach
informacyjnych wydanych przez hotele, które zostały udostępnione Uczestnikowi przez Biuro bezpośrednio lub za
pośrednictwem Biura Sprzedaży.
4.Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy Biuro udowodni, że:
1) winę za niezgodność ponosi Uczestnik;
2) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział
w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;
3) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
XIII. REZYGNACJA Z IMPREZY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
1. Uczestnik może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem Imprezy. W razie odstąpienia od Umowy Uczestnik
jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Biura opłaty za odstąpienie od umowy określanej i pobieranej przez Biuro Podróży
zgodnie z przepisami art. 47 ust. 2 Ustawy. Biuro Podróży podaje informacyjnie, że dotychczasowe średnie opłaty za
odstąpienie od Umowy względem całkowitej wartości zawartej Umowy kształtują się następująco:
● na 30 lub więcej dni przed datą wyjazdu – do 30% ceny imprezy,
● w terminie 29-15 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny imprezy,
● w terminie 14-7 dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny imprezy,
● 6 dni lub mniej oraz w dniu wyjazdu potrącenie wynosi - do 90 % ceny imprezy.
2. Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów Biuro może przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu i rozliczeniu
kosztów imprezy, z której Podróżny nie skorzystał.
3. Biuro w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy dokona zwrotu Uczestnikowi zapłaconej kwoty za Imprezę pomniejszonej
o opłatę za odstąpienie od Umowy, obliczoną na podstawie kosztów znanych w dniu rozwiązania Umowy. Jeżeli po kalkulacji
ostatecznie poniesionych kosztów zajdzie konieczność zwrócenia Uczestnikowi części opłaty Biuro niezwłocznie zwróci
Uczestnikowi należną kwotę.
Powyższe postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania w przypadku gdy Ustawa stanowi, iż odstąpienie przez
Uczestnika od Umowy lub jej rozwiązanie przez Uczestnika następuje bez opłaty. Za datę rezygnacji przyjmuje się:
- dzień wpływu pisemnego oświadczenia do Biura,
- dzień niewykonania przez Uczestnika czynności określonych umową lub warunkami uczestnictwa w imprezie.
4. Konsument, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez
podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były
prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta. Przepisy art. 30, art. 31, art. 32 ust. 1 i 2, art.
35, art. 37 i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.
XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Buksa Travel Sp. z o.o. w Inwałdzie jest administratorem danych osobowych klientów serwisu gromadzonych w celu zawarcia
i realizacji Umowy i zgodnie z ustawą przetwarza dane osobowe z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa
przewidzianych prawem, w szczególności by nie naruszyć praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
2. Wobec zebrania danych osobowych klienta podanych w zawartej umowie administrator informuje poniżej Klienta,
co następuje:
2.1. Siedzibą organizatora jest Inwałd (34-120) ul. Gościnna 18.
2.2. Dane osobowe przetwarzane są w Biurze Operatora w Bielsku-Białej (43-300) Bielsko-Biała, ul. Kamińskiego 19.

2.3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu wywiązania się z realizacji zawartej umowy
o świadczenie usług turystycznych oraz gdy będzie to niezbędne do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez organizatora, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
2.4. Dane, o których mowa w pkt 2.4. przekazywane są do następujących podmiotów trzecich: Signal Iduna Polska TU S.A.,
BlueVendo S.A., oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem przy wykonywaniu postanowień umowy zarówno
w zakresie merytorycznym jak i technicznym (w szczególności przewoźnicy i hotele) oraz ośrodki ochrony życia i zdrowia.
Dane są przekazywane w/w podmiotom w sytuacji, gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań związanych
z realizacją umowy o imprezę turystyczną oraz po zrealizowaniu usługi w celach: archiwalnych i statystycznych. Na potrzeby
dwóch ostatnich wymienionych celów dane osobowe przetwarzane są w formie zanonimizowanej.
3. Klientowi oraz innym uczestnikom imprezy zgłoszonym przez klienta przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich
poprawiania oraz prawo do: wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Ustawy o usługach turystycznych.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia
przez Sąd według właściwości ogólnej.

Pisemne potwierdzenie posiadania umowy gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz klientów
Stosownie do postanowień art.39 ust. 2 pkt 1) ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24.11.2017 roku

BUKSA TRAVEL Sp. z o.o., 34-120 INWAŁD, ul. GOŚCINNA 18
(nazwa firmy, adres)

działając jako organizator turystyki posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr D/423/02/73/2004 potwierdza posiadanie zabezpieczenia, na wypadek
swojej niewypłacalności, w zakresie:
- pokrycia kosztów powrotu z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej,
obejmujących w szczególności koszty transportu, zakwaterowania, transferów, w tym także koszty poniesione przez klientów, w
wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu
- pokrycia zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie została lub
nie zostanie zrealizowana
- pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej,
która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz
osób, które działają w ich imieniu
w formie umowy gwarancji ubezpieczeniowej nr M 519369 wystawionej przez:

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 01-204 Warszawa ul. Siedmiogrodzka 9
(nazwa i adres ubezpieczyciela)

1. Gwarancja jest ważna w okresie od dnia 01.03.2022 do dnia 28.02.2023 r. i obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie
imprez turystycznych zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie, jeżeli
informacje o wystąpieniu zdarzenia objętego gwarancją zostaną przekazane Gwarantowi w terminie do 1 roku po upływie okresu
obowiązywania gwarancji.
2. Suma gwarancyjna wynosi: 187 806,78 zł (40 926,32 EUR)
3. Oryginał gwarancji znajduje się u Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22 (adres do
korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).
4. Klient ubiegający się o pokrycie kosztów jego powrotu do kraju w sytuacji, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny
wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu powinien niezwłocznie skontaktować się z Marszałkiem Województwa
Małopolskiego nr tel. 12/37-96-029 lub 028 e-mail: uslugiturystyczne@malopolska.mw.gov.pl albo z najbliższą placówką
konsularną.
5. Klient ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat lub ich części w razie niezrealizowania imprez turystycznych powinien zgłosić
się do Marszałka Województwa Małopolskiego lub do Gwaranta. Do żądania zapłaty należy dołączyć:
- kopię umowy o świadczenie usług turystycznych,
- kopię dowodu wpłaty za imprezę turystyczną,
- oświadczenie stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki zobowiązań umownych o określonej wartości,
- oświadczenie zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z gwarancji, albo wskazanie innego
sposobu wypłaty z gwarancji.
6. W przypadku gdy umowa gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz klientów okaże się niewystarczająca na pokrycie kosztów
powrotu klientów do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu albo zwrotu wpłat lub części wpłat wniesionych za imprezę
turystyczną, Marszałek Województwa lub wskazana przez niego jednostka występuje do Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego z siedzibą w Warszawie u. Płocka 9/11 o wypłatę środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

(podpis i pieczęć organizatora turystyki)

FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy
(UE) 2015/2302.
W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez
turystycznych. Przedsiębiorstwo Buksa Travel Sp. z o.o. będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą
realizację całości imprezy turystycznej.
Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, Buksa Travel Sp. z o.o. posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu
Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju
w przypadku, gdyby Buksa Travel Sp. z o.o. stało się niewypłacalne.
Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302:
– Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje
na temat imprezy turystycznej.
– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług
turystycznych objętych umową.
– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować
się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie,
z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład
koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może
nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny
imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do
podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot
wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący
sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni
mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.
– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne
problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za
odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową,
będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku
gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej,
a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator
turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje
transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. Buksa Travel Sp. z o.o. wykupiła w Signal Iduna Polska
TU S.A. zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub,
w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (Marszałkiem Województwa Małopolskiego z siedzibą
w Krakowie, ul. Basztowa 22, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, nr tel. +48 12/37-96-029
lub 028 e-mail: uslugiturystyczne@malopolska.mw.gov.pl), jeżeli z powodu niewypłacalności Buksa Travel
Sp. z o.o. dojdzie do odmowy świadczenia usług.
[dyrektywa (UE) 2015/2302: https://www.konsument.gov.pl/uploads/werjsa%20polska.pdf ]

Buksa Travel Sp. z o.o.
ul. Kamińskiego 19, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 811 77 26
mail: biuro@buksatravel.pl

PROŚBA O FAKTURĘ:
DANE NABYWCY (na kogo ma zostać wystawiona faktura: firma lub osoba pełnoletnia):
Nazwa:
Ulica:
Kod:
NIP:
Adres korespondencyjny:
Nazwa:
Ulica:
Kod:
Numer rezerwacji:

Treść:
„Usługa Turystyczna – nazwa kraju” – NIEZMIENNE
Hotel, Data pobytu, uczestnicy – MOŻNA USUNĄĆ

Informacje, które mogą być dodatkowo zawarte na fakturze, np. wczasy, wczasy zorganizowane, pobyt, pobyt zorganizowany,
pobyt z wyżywieniem – nic związanego z pracą, szkoleniem, wyjazdem służbowym itp. nie organizujemy kolonii oraz obozów,
co oznacza, że nie ma możliwości umieszczenia powyższej treści w FV. W przypadku wyjazdu „Włochy Klasyczne” – wycieczka
lub wycieczka objazdowa.

Proszę zaznaczyć prawidłowy wybór:
o

Faktura tylko na 1 uczestnika czyli na: ……………………………………..…………………………..………….

o

Faktura na 2 lub więcej uczestników, czyli na:…………………………………………………………………….

o

Faktura na wszystkich uczestników bez poszczególnych kwot

o

Faktura na wszystkich uczestników z poszczególnymi kwotami

o

Faktura bez wyszczególniania uczestników.

Faktury dla osób fizycznych wystawiane są po powrocie Klientów z wczasów. Na prośbę klienta, wcześniej
wystawiona może być tylko faktura PROFORMA.
Jeśli faktura ma być wystawiona na firmę, prosimy zgłosić nam tą prośbę przy podpisaniu umowy przed
dokonaniem wpłaty zaliczki. Wówczas nie będziemy wystawiać paragonu tylko od razu wystawimy fakturę VAT
marża. W przypadku braku takiej informacji zostanie wystawiony paragon na osobę fizyczną i nie będzie
możliwości wystawienia faktury na firmę.
Prośby o faktury wystawiane na osoby fizyczne można przesyłać w dogodnym terminie nawet po powrocie
z wczasów.
Formularz prosimy wysyłać na adres: biuro@buksatravel.pl

