OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH
organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś
I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. AD ASTRA Kamila Banaś z siedzibą przy ul. Świerkowej 13, 43 – 178 Ornontowice, o
numerze NIP: 6351733636 i Regon: 240828374 (zwana dalej „Biurem”) oświadcza, że jest
bezpośrednim organizatorem posiadającym koncesję organizatora turystyki nr 968 (wpis do
Rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych
usług turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego) oraz gwarancję ubezpieczeniową
SIGNAL IDUNA Polska TU SA.
2. Ogólne Warunki Uczestnictwa (zwane dalej „OWU”) obowiązują wszystkie osoby
fizyczne, które zawierają z Biurem Umowę dotyczącą ich uczestnictwa w imprezach
turystycznych organizowanych przez Biuro. W sytuacji zamówienia całej imprezy
turystycznej przez jeden podmiot (parafię, diecezję, biuro podróży, inną instytucję lub firmę)
wszystkie warunki zostają określone w specjalnej Umowie na Organizację Grupowej Usługi
Turystyki Zagranicznej. Wówczas OWU obowiązują o tyle, o ile nie pozostają w
sprzeczności z w/w Umową. W razie sprzeczności – obowiązują treści w/w Umowy.
3. OWU stanowią integralną część Umowy zawieranej przez indywidualnego Uczestnika
imprezy turystycznej (zwanego dalej Klientem) a Biurem.
4. Zawarcie umowy - następuje poprzez podpisanie formularza Umowy – Zgłoszenie przez
Klienta (do pobrania na stronie: www.adastra.waw.pl) i przekazanie go do Biura. Podpisując
Umowę – Zgłoszenie Klient oświadcza, że akceptuje niniejsze OWU, Program imprezy
turystycznej wraz z jego warunkami, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże
(patrz: pkt. 8,3) oraz że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną RODO dotyczącą Biura jako
administratora danych osobowych. Przekazanie przez Klienta i przetwarzanie przez Biuro
danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Nie podanie danych lub
brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie Umowy.
5. Program imprezy turystycznej – jest to ramowy opis, zwierający: termin wyjazdu;
program zwiedzania; rodzaj, klasę, kategorię lub charakter środków transportu; położenie,
rodzaj i kategorię obiektów zakwaterowania (podawane zawsze zgodnie z klasyfikacją
obiektów noclegowych w kraju docelowym); liczbę i rodzaj posiłków; cenę i jej warunki oraz
ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz
ewentualnych wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie. Tak rozumiany
Program stanowi integralną część Umowy. Program imprezy turystycznej przekazywany jest
zainteresowanemu Klientowi – na Jego prośbę – drogą mailową lub tradycyjną pocztą.

6. Klient Biura – jest to osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w
imprezach turystycznych wyłącznie ze swoim prawnym opiekunem lub po przekazaniu do
Biura poświadczonych notarialnie dokumentów potwierdzających zgodę opiekunów
prawnych na ich udział w imprezie turystycznej (o ile małoletni wyjeżdża bez opiekunów).
Zgłoszenie w imieniu osoby niepełnoletniej podpisuje opiekun prawny.
II. PŁATNOŚĆ ZA IMPREZY TURYSTYCZNE
1. Przed przystąpieniem do zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest skontaktować się z
Biurem celem sprawdzenia dostępności miejsc dla danej imprezy turystycznej i dokonania
wstępnej rezerwacji miejsca. Po dokonaniu takiej rezerwacji Klient winien niezwłocznie – w
terminie określanym każdorazowo przez Biuro – dopełnić formalności celem zawarcia
Umowy.
2. Warunkiem skuteczności zawarcia Umowy i wpisania Klienta na listę uczestników danej
imprezy turystycznej jest – oprócz dostarczenia podpisanego formularza Umowy –
Zgłoszenie – wpłata zaliczki.
3. Kwota zaliczki określona jest przez Biuro i wynosi 500,00 PLN, chyba że dla danej
imprezy turystycznej postanowiono inaczej (co w takiej sytuacji zaznaczone jest w
Programie).
4. Brak wpłaty zaliczki w terminie do 14 dni od momentu dostarczenia do Biura formularza
Umowy – Zgłoszenia Biuro – mimo otrzymania Zgłoszenia – traktuje jako niedopełnienie
warunków koniecznych do zawarcia Umowy i rezygnację Klienta z wyjazdu.
5. Biuro zastrzega sobie prawo do zróżnicowania ceny danej imprezy turystycznej w
zależności od ilości uczestników. Informacja ta – wraz podanymi kwotami i przedziałem osób
– musi być wyraźnie podana w Programie. W sytuacji takiej Biuro zobowiązane jest
poinformować Klienta o ostatecznej ilości osób w grupie i obowiązującym w związku z tym
przedziale cenowym w chwili zamknięcia grupy, nie później jednak niż 30 dni przed
rozpoczęciem imprezy.
6. Wszelkie wpłaty dokonywane są przez Klientów na następujące rachunki bankowe Biura
prowadzone w Alior Bank Polska S.A.
- wpłaty w PLN na konto numer: 40 2490 0005 0000 4500 7878 3543
- wpłaty w EUR na konto numer: PL 26 2490 0005 0000 4600 6941 4613
- wpłaty w USD na konto numer: PL 46 2490 0005 0000 4600 5854 7634
Swift banku: ALBPPLPW
Za zrealizowanie wpłaty w terminie uznaje się datę zaksięgowania środków przez Alior Bank
Polska S.A. na rachunku bankowym Biura.
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7. Biuro nie przyjmuje od Klientów wpłat gotówkowych.
8. Wpłata przez Klienta pozostałej – po odliczeniu wpłaconej wcześniej zaliczki – części
należności za imprezę turystyczną następuje pomiędzy 45 a 35 dniem przed terminem
rozpoczęcia imprezy.
9. W sytuacji gdy cena imprezy turystycznej podana jest w PLN oraz walucie obcej – USD
lub EUR – Klient może wybrać jedną z dwóch opcji wpłaty:
- wpłacić oddzielnie, część podaną w PLN na rachunek złotówkowy, a część podaną w USD
lub EUR na odpowiedni rachunek walutowy Biura (podstawa prawna – Dziennik Ustaw
Nr. 228 poz.1506 z dnia 24.12.2008r.)
- wpłacić całość w PLN na rachunek złotówkowy Biura, dokonując przeliczenia kwoty
podanej w USD lub EUR na PLN po kursie sprzedaży danej waluty przez NBP w dniu
dokonania wpłaty.
10. Koszty przelewów lub przekazów pocztowych ponosi Klient.
11. Cena imprezy turystycznej podana przez Biuro jako należna do uregulowania na rachunki
bankowe Biura do 35 dni przed rozpoczęciem imprezy obejmuje wszystkie świadczenia
związane z wyjazdem Klienta, za wyjątkiem sytuacji, gdy wyraźnie określono w Programie,
że jest inaczej. W przypadku niektórych imprez Biuro zaznacza, że pewne świadczenia będą
płatne dodatkowo podczas trwania imprezy. Informacja ta – łącznie z dokładną kwotą – musi
być zapisana w Programie, a Klient jest zobowiązany kwotę tę wpłacić w gotówce pilotowi w
kraju docelowym imprezy.
12. W przypadku braku wpłaty całej należności do 35 dnia przed rozpoczęciem imprezy
Biuro ma prawo odstąpić od Umowy z danym Klientem. Zwrot wpłaconej zaliczki następuje
w kwocie pomniejszonej o koszty poniesione przez Biuro w związku z rezerwacjami
dokonanymi na rzecz Klienta (np. bezzwrotna przedpłata za rezerwację miejsca w samolocie).
13. Zawierając Umowę w terminie krótszym niż 35 dni przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej, Klient jest zobowiązany do jednorazowej wpłaty całej należności.
III. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
1. Rezygnacja Klienta z udziału w imprezie turystycznej może nastąpić jedynie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Przy rezygnacji w formie listu, litu poleconego lub faksu
za datę rezygnacji uznaje się dzień odbioru listu poleconego lub faksu przez Biuro.
2. W przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od Biura Klient zostaje obciążony sumą
wyliczoną w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione przez Biuro, do wysokości 100% kwoty
wpłaconej na rachunki bankowe Biura do dnia rezygnacji.
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IV. ZMIANY W UMOWIE
1. Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy turystycznej w przypadku nieuzbierania
minimalnej ilości uczestników. Ilość ta jest określona w Programie w sytuacji, gdy cena jest
zróżnicowana i zależy od wielkości grupy (patrz: II, 5), lub – gdy nie jest określona w
Programie – wynosi 30 osób dla imprez samolotowych i 40 dla autokarowych. Biuro jest
zobowiązane poinformować Klienta o odwołaniu imprezy nie później niż 21 dni przed jej
rozpoczęciem. W powyższej sytuacji Klient otrzymuje zwrot wszystkich wpłaconych do
Biura środków, natomiast nie przysługuje mu odszkodowanie.
2. Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy turystycznej z przyczyn od siebie
niezależnych: siły wyższej, zagrożenia zdrowia lub życia, decyzji władz państwowych. Biuro
jest w takiej sytuacji zobowiązane do niezwłocznego poinformowania Klienta oraz zwrócić
całość wpłat uiszczonych przez Klienta na poczet imprezy.
3. Jeżeli Biuro przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszone – z przyczyn od niego
niezależnych – zmienić warunki Umowy, ma do tego prawo, niemniej zobowiązane jest
niezwłocznie powiadomić o tym Klienta.
4. Jeżeli w trakcie trwania imprezy nastąpi – z przyczyn niezależnych od Biura – zmiana
Programu, Biuro zobowiązane jest do zorganizowania świadczeń zastępczych o tym samym
standardzie. W przypadku ich otrzymania Klientowi nie przysługuje rekompensata.
5. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany: miejsca odlotu; trasy lotu (międzylądowania),
rodzaju samolotu, przewoźnika i czasu lotów, nawet na krótko przed rozpoczęciem imprezy.
Podawane w tych kwestiach informacje na etapie zawierania Umowy są przewidywanymi i
mogą ulec zmianom, wynikającym np. z przeciążeń w międzynarodowych korytarzach
powietrznych, ze strajków lub innych z przyczyn niezależnych od Biura.
6. Klient może przenieść wszystkie uprawnienia przysługujące mu z tytułu Umowy
uczestnictwa w imprezie turystycznej na inną osobę spełniającą warunki udziału w tej
imprezie, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z Umowy obowiązki.
Przeniesienie tych uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Biura, jeżeli
Klient zawiadomi o tym Biuro przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, w terminie
umożliwiającym zmianę danych osobowych we wszystkich dokumentach i w związku ze
wszystkimi świadczeniami zarezerwowanymi dla grupy.
7. Ewentualną brakującą część należności za imprezę turystyczną oraz koszty przeniesione
przez Biuro w wyniku zmiany danych osobowych, Klient i osoba przejmująca jego
uprawnienia odpowiadają solidarnie.
V. REKLAMACJE
1. W przypadku nienależytego wykonywania umowy Klient powinien niezwłocznie – jeszcze
w trakcie trwania imprezy turystycznej – zgłosić swoje zastrzeżenia pilotowi/ opiekunowi
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grupy oraz, w miarę możliwości, poinformować Biuro. Reklamacja składana w trakcie
trwania imprezy turystycznej pilotowi winna mieć formę pisemną dla celów dowodowych.
2. Niezależnie od pkt. V, 1 Klient może złożyć do Biura reklamację po zakończeniu imprezy
turystycznej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od powrotu. Reklamacje należy zgłaszać
w formie pisemnej dla celów dowodowych. W treści reklamacji powinny zostać wskazane
uchybienia w sposobie wykonania przez Biuro Umowy oraz określone żądania Klienta.
3. Jeżeli Biuro nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej
skutecznego doręczenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej
w terminie 30 dni od dnia jej zakończenia, uważa się, że Biuro uznało reklamację
za uzasadnioną.
4. Odpowiedzialność Biura za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy
ograniczona jest wobec każdego z Klientów do dwukrotności jednostkowej ceny danej
imprezy turystycznej, z wyłączeniem szkód na osobie.
VI. OBOWIĄZKI KLIENTA
1. Klient zobowiązany jest do posiadania wszelkich dokumentów wymaganych przy realizacji
imprezy turystycznej.
2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za stan i ważność dokumentów Klienta, a także za
Jego problemy przy przekraczaniu granic, w tym za decyzje wizowe lub paszportowe władz
granicznych.
3. Klient zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących
w Polsce, krajach tranzytowych i docelowych.
4. Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie
imprezy z przyczyn nie leżących po stronie Biura lub w przypadku nie stawienia się na
wyznaczoną zbiórkę w dniu wyjazdu.
5. W sytuacji ewidentnego niestosowania się Klienta do próśb i poleceń pilota
odpowiedzialnego za realizację Programu danej imprezy turystycznej, pilot ma prawo – w
imieniu Biura – do natychmiastowego rozwiązania Umowy, skutkującego usunięciem Klienta
z grupy, bez prawa odszkodowania czy zwrotu kosztów za niewykorzystane świadczenia.
6. Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z własnej winy szkody i zobowiązuje się
do ich naprawienia w sposób określony przepisami prawa lokalnego.
VII. OBOWIĄZKI BIURA
1. Biuro jest zobowiązane dołożyć wszelkich starań, aby impreza turystyczna została
zorganizowana i przeprowadzona w możliwie najlepszy sposób, z dbałością o dobro i komfort
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Klienta oraz z wypełnieniem wszystkich punktów Programu i zgodnością świadczeń z treścią
Umowy.
2. Biuro odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że jest ono
spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób
trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie (o ile tych
działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć), a także siłą wyższą.
VIII. UBEZPIECZENIE
1. Biuro posiada gwarancję ubezpieczeniową w SIGNAL IDUNA Polska TU SA. Gwarancja
ta dotyczy pokrycia kosztów powrotu do kraju Klientów w sytuacji, gdyby Biuro nie
zapewniło tego powrotu, a także pokrycia zwrotu wpłat wniesionych przez Klientów w razie
niewykonania zobowiązań określonych w Umowach, a dotyczących przyszłych imprez.
W przypadku zaistnienia którejś z powyższych sytuacji Marszałek Województwa Śląskiego,
z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice, jest beneficjentem gwarancji i organem
upoważnionym do uruchomiania środków finansowych z zabezpieczenia finansowego Biura.
2. Biuro dla wszystkich Klientów zawiera – na czas trwania imprezy turystycznej – umowę
ubezpieczenia kosztów leczenia (KL 10.000 EUR – Europa i Basen Morza Śródziemnego
oraz 30.000 EUR – pozostałe państwa świata) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW
10.000 PLN – Europa i Basen Morza Śródziemnego oraz 15.000 PLN pozostałe państwa
świata) w SIGNAL IDUNA Polska TU SA.
3. Warunki ubezpieczenia zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne
Podróże, zatwierdzonych uchwałą nr 71/Z/2015 Zarządu Signal Iduna Polska TU S.A. z dnia
15.12.2015r.
4. Biuro informuje o możliwości zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej lub umowy ubezpieczenia od przerwania
wyjazdu. Warunki w/w ubezpieczenia zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Kosztów Imprezy Turystycznej zatwierdzonych uchwałą Zarządu Signal Iduna Polska
TU S.A. nr 17/Z/2013 z dn. 27.03.2013r.
5. Biuro informuje Klienta, że zgodnie z umową ubezpieczenia stronami w niej pozostają
Klient oraz SIGNAL IDUNA Polska TU SA. Zarówno w czasie trwania imprezy turystycznej
(w czasie procesu leczenia bądź zdarzenia nieszczęśliwego wypadku), jak i podczas
dochodzenia roszczeń (zwrotu kosztów) po powrocie Klient kontaktuje się z towarzystwem
ubezpieczeniowym osobiście, powołując się na numer polisy, którą otrzymuje z Biura.
6. Klient wymagający szczególnej opieki może uczestniczyć w imprezie turystycznej
wyłącznie z osobą towarzyszącą. Biuro nie zapewnia osób do indywidualnej opieki.
IX. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
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1. Zakwaterowanie i wykwaterowanie z obiektu hotelowego następuje w godzinach
określonych przez obiekt.
2. Ogrzewanie i klimatyzacja w obiektach hotelowych może działać okresowo i regulowane
jest wewnętrznymi przepisami obiektu.
3. Biuro nie zapewnia opieki ratownika wodnego.
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU zastosowanie mają odpowiednio
przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych z dn. 24.11.2017r., przepisy dotyczące ochrony praw konsumenta oraz inne
przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia
porozumienia przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Biura.
4. Niniejsze OWU wchodzą w życie 01.07.2018r.
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