
Wstêp

OWU - stanowi¹ zbiór zasad, praw i obowi¹zków stron 
zawieraj¹cych na jej podstawie umowê o udzia³ w imprezie 
turystycznej. OWU s¹ opracowane w oparciu o ustawy

z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych

i powi¹zanych us³ugach turystycznych wraz z póŸniejszymi 
zmianami.

Pojêcia takie jak „us³uga turystyczna”, „impreza turystyczna”, 
„umowa o udzia³ w imprezie turystycznej” - zwana równie¿ 
umow¹, „rozpoczêcie imprezy turystycznej”, „podró¿ny”, 
„organizator turystyki”, „agent turystyczny”, „trwa³y noœnik”, 
„nieuniknione i nadzwyczajne okolicznoœci” s¹ u¿ywane w 
pojêciu nadanym im przez art. 4 pkt 1, pkt 2. pkt 3, pkt 4, pkt 6, 
pkt 8, pkt 9, pkt 10 i pkt 12 ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o 
imprezach turystycznych i powi¹zanych us³ugach 
turystycznych.

Zawarcie Umowy

Zawarcie umowy o udzia³ w imprezie turystycznej zwanej 
dalej Umow¹ pomiêdzy Podró¿nym, a Organizatorem 
Turystyki CENTRUM TURYSTYKI KRAJOWEJ TRIO, 
nastêpuje w momencie:

podpisania "Umowy" przez Podró¿nego lub osobê 
wystêpuj¹c¹ w jego imieniu u autoryzowanego agenta 
turystycznego lub w siedzibie Orgaznizatora

dokonania przez Podró¿nego rezerwacji on line.

Przy zawieraniu Umowy, Podró¿ny wp³aca przedp³atê

w wysokoœci 30% ceny imprezy. Zap³atê pe³nej ceny 
zobowi¹zuje siê wnieœæ najpóŸniej do 30 dni przed dat¹ 
wyjazdu. Wp³aty mog¹ byæ dokonywane gotówk¹ lub 
bezgotówkowo u autoryzowanego agenta, w siedzibie 
organizatora lub przelewem bankowym na konto CENTRUM 
TURYSTYKI KRAJOWEJ TRIO.

Impreza rozpoczyna siê i koñczy w datach wskazanych w 
umowie.

Po zawarciu umowy o udzia³ w imprezie turystycznej 
podwy¿szenie lub obni¿enie ceny jest mo¿liwe wy³¹cznie 
gdy zmianie ulegn¹ ceny podstawowych sk³adników 
s³u¿¹cych do jej obliczania tj:

ceny przewozów pasa¿erskich wynikaj¹cych ze zmiany 
kosztów paliwa lub innych Ÿróde³ zasilania

wysokoœci podatków lub op³at od us³ug turystycznych 
objêtych umow¹ o udzia³ w imprezie turystycznej, 
na³o¿onych przez podmioty, które nie bior¹ bezpoœredniego 
udzia³u w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków 
turystycznych,

kursów walut maj¹cych znaczenie dla danej imprezy 
turystycznej.

Cena ustalona w umowie o udzia³ w imprezie turystycznej nie 
mo¿e byæ podwy¿szona w okresie 20 dni przed dat¹ 
rozpoczêcia imprezy turystycznej.

Organizator turystyki powiadamia podró¿nego na trwa³ym 
noœniku, w sposób jasny i zrozumia³y, o zmianie ceny oraz 
uzasadnia podwy¿kê i wskazuje sposób jej obliczenia.

W przypadku obni¿enia ceny organizator turystyki mo¿e 
odliczyæ od zwrotu nale¿nego podró¿nemu rzeczywiste 
koszty obs³ugi. Na ¿¹danie podró¿nego organizator turystyki 
przedstawia dowód poniesionych kosztów obs³ugi.

Organizator turystyki przed rozpoczêciem imprezy 
turystycznej mo¿e dokonaæ jednostronnie zmiany warunków 
umowy o udzia³ w imprezie turystycznej tak¿e w przypadku, 
gdy ³¹cznie spe³nia nastêpuj¹ce warunki:

zastrzeg³ sobie prawo do tego w umowie;

zmiana jest nieznaczna;

poinformuje podró¿nego o zmianie w sposób jasny, 
zrozumia³y i widoczny, na trwa³ym noœniku.

Organizator turystyki, który przed rozpoczêciem imprezy 
turystycznej:

jest zmuszony zmieniæ g³ówne w³aœciwoœci us³ug 
turystycznych,

nie mo¿e spe³niæ specjalnych wymagañ,

proponuje podwy¿szenie ceny przekraczaj¹ce 8% ca³kowitej 
ceny imprezy turystycznej - niezw³ocznie powiadamia o tym 
podró¿nego na trwa³ym noœniku. Organizator turystyki mo¿e 
jednoczeœnie zaoferowaæ podró¿nemu zastêpcz¹ imprezê 
turystyczn¹, w miarê mo¿liwoœci o tej samej lub wy¿szej 
jakoœci.

W powiadomieniu, o zmianie ceny, organizator turystyki w 
sposób jasny, zrozumia³y i widoczny informuje podró¿nego o:

zmianach warunków umowy o udzia³ w imprezie turystycznej 
oraz o ewentualnym wp³ywie tych zmian na cenê;

rozs¹dnym terminie, w którym podró¿ny poinformuje 
organizatora o swojej decyzji,

odst¹pieniu od umowy o udzia³ w imprezie turystycznej za 
zwrotem wszystkich wniesionych wp³at i bez obowi¹zku 
wniesienia op³aty za odst¹pienie od umowy w przypadku 
braku odpowiedzi podró¿nego w wyznaczonym terminie,

zastêpczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeœli jest 
oferowana.

Podró¿ny w terminie wyznaczonym przez organizatora 
turystyki informuje go, ¿e:

przyjmuje proponowan¹ zmianê umowy o udzia³ w imprezie 

turystycznej albo

odstêpuje od umowy o udzia³ w imprezie turystycznej za 

zwrotem wszystkich wniesionych wp³at i bez obowi¹zku 

wniesienia op³aty za odst¹pienie, albo

odstêpuje od umowy o udzia³ w imprezie turystycznej oraz 

przyjmuje zastêpcz¹ imprezê turystyczn¹.
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Ubezpieczenie i zabezpieczenia finansowe

Organizator posiada Gwarancjê Ubezpieczeniow¹ nr M 
522664 kosztów powrotu Podró¿nych do miejsca rozpoczêcia 
imprezy (miejsca wsiadania), a tak¿e zwrotu wp³at 
wniesionych przez klientów za imprezê turystyczn¹ wydana 
przez Towarzystwo Ubezpieczeñ Signal Iduna.

W czasie trwania imprezy turystycznej z przejazdem 
autokarem Podró¿ni  s¹ objêci  ubezpieczeniem

w Towarzystwie Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA

z siedzib¹ w Warszawie ul.Przyokopowa 31, od nastêpstw 
nieszczêœliwych wypadków (5000 z³)

Na mocy zawartej pomiêdzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i 
CTK TRIO SP. z o.o. umowy generalnej ubezpieczenia nr 
201088 z dnia 12.02.2012 r. ka¿dy uczestnik imprezy 
turystycznej mo¿e zostaæ objêty ubezpieczeniem SIGNAL 
IDUNA od Nastêpstw Nieszczêœliwych Wypadków na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ubezpieczeniem od Kosztów 
Rezygnacji z Imprezy Turystycznej. Pakiety ubezpieczeniowe 
obejmuj¹: NNW - do 10.000 z³ oraz ubezpieczenie od Kosztów 
Rezygnacji z Imprezy Turystycznej w wariancie RG Standard 
w wysokoœci :

tylko koszty rezygnacji - sk³adka 3% wartoœci imprezy 
turystycznej (suma ubezpieczenia do 34.000 z³)

koszty rezygnacji z rozszerzon¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹

o choroby przewlek³e – sk³adka 4% wartoœci imprezy 
turystycznej (suma ubezpieczenia do 34.000 z³)

koszty rezygnacji z rozszerzon¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹

o COVID 19 – sk³adka 5% wartoœci imprezy turystycznej 
(suma ubezpieczenia do 34.000 z³)

koszty rezygnacji z rozszerzon¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹

o choroby przewlek³e i COVID 19 – sk³adka 6% wartoœci 
imprezy turystycznej ( suma ubezpieczenia do 34.000 z³)

Realizacja Imprezy

Rozpoczêcie imprezy turystycznej nastêpuje w momencie 
rozpoczêcia wykonywania przez CENTRUM TURYSTYKI 
KRAJOWEJ TRIO us³ug turystycznych w ramach imprezy 
turystycznej.

CENTRUM TURYSTYKI KRAJOWEJ TRIO ponosi 
odpowiedzialnoœæ za wykonanie us³ug turystycznych objêtych 
umow¹. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania 
jednostronnie nieznacznych zmian warunków umowy takich 
jak miejsce i godzina wyjazdu, trasa przejazdu.

W takim przypadku Podró¿ny zostanie niezw³ocznie 
zawiadomiony o zmianach telefonicznie oraz poprzez pocztê 
mailow¹, pocztê tradycyjn¹ lub osobiœcie.

Podró¿ny zobowi¹zany jest do stawienia siê na miejsce 
zbiórki podane na Umowie na 15 minut przed czasem 
odjazdu, z voucherem/skierowaniem.

Przedstawicielem CENTRUM TURYSTYKI KRAJOWEJ 
TRIO w trakcie dojazdu jest pilot.

Osoba do lat 18 mo¿e uczestniczyæ w imprezach wy³¹cznie 
pod opiek¹ opiekuna prawnego lub osoby upowa¿nionej.

Je¿eli w czasie trwania danej imprezy turystycznej CENTRUM 
TURYSTYKI KRAJOWEJ TRIO nie wykona przewidzianych w 
umowie o udzia³ w imprezie turystycznej us³ug stanowi¹cych 
istotn¹ czêœæ tej imprezy jest obowi¹zane, bez obci¹¿ania 
podró¿nego dodatkowymi kosztami, wykonaæ w ramach tej 
imprezy odpowiednie œwiadczenia zastêpcze.

Rozwi¹zanie umowy

Podró¿ny ma prawo do rozwi¹zania Umowy w ka¿dym 
momencie przed rozpoczêciem imprezy turystycznej za 
op³at¹. Gdy umowa rozwi¹zana jest w terminie:

powy¿ej 45 dni przed rozpoczêciem imprezy, op³ata wynosi 
10% ceny imprezy

pomiêdzy 44-31 dni przed rozpoczêciem imprezy, op³ata 
wynosi 15% ceny imprezy

pomiêdzy 30-20 dni przed rozpoczêciem imprezy, op³ata 
wynosi 25% ceny imprezy

pomiêdzy 19-10 dni przed rozpoczêciem imprezy, op³ata 
wynosi 50% ceny imprezy

pomiêdzy 9-4 dni przed rozpoczêciem imprezy, op³ata 
wynosi 75% ceny imprezy

poni¿ej 3 dni przed rozpoczêciem imprezy lub w przypadku jej 
nie rozpoczêcia, op³ata wynosi 90% ceny imprezy.

Wysokoœæ op³aty jest wynikiem wyliczenia spodziewanych 
oszczêdnoœci, kosztów oraz spodziewanego dochodu z tytu³u 
alternatywnego wykorzystania danych us³ug turystycznych.

CENTRUM TURYSTYKI KRAJOWEJ TRIO zastrzega sobie 
prawo do odwo³ania imprezy turystycznej z powodu:

braku wymaganego minimum uczestników (75% miejsc 
przewidzianych na danej imprezie) i wynosi ono zwykle 35 
osób dla imprez autokarowych. Powiadomienie Podró¿nego o 
odwo³aniu imprezy z powodu braku wymaganego minimum 
uczestników nastêpuje w formie pisemnej, nie póŸniej ni¿ 10 
dni przed dniem rozpoczêcia imprezy. W przypadku 
odwo³ania imprezy Podró¿ny ma prawo wed³ug w³asnego 
wyboru do: natychmiastowego otrzymania w ca³oœci 
wniesionych wczeœniej wp³at, uczestnictwa w imprezie 
zastêpczej o tym samym standardzie, uczestnictwa w 
imprezie zastêpczej o wy¿szym lub ni¿szym standardzie za 
odpowiedni¹ dop³at¹ lub zwrotem ró¿nicy w cenie.

braku mo¿liwoœci realizacji umowy z powodu nieuniknionych i 
nadzwyczajnych okolicznoœci. W takim przypadku powiadomi 
Podró¿nego o rozwi¹zaniu umowy o udzia³ w imprezie 
turystycznej niezw³ocznie przed rozpoczêciem imprezy 
turystycznej.

W przypadku rozwi¹zania umowy CENTRUM TURYSTYKI 
KRAJOWEJ TRIO dokonuje zwrotu wy³¹cznie poniesionych 
op³at i wp³at wniesionych przez Podró¿nego, w terminie do 14 
dni od dnia rozwi¹zania umowy o udzia³ w imprezie 
turystycznej.

Podró¿ny mo¿e przenieœæ na osobê spe³niaj¹c¹ warunki 
udzia³u w imprezie turystycznej wszystkie przys³uguj¹ce mu z 
tytu³u umowy uprawnienia, je¿eli jednoczeœnie osoba ta 
przejmuje wszystkie wynikaj¹ce z tej umowy obowi¹zki. 
Przeniesienie uprawnieñ i przejêcie obowi¹zków, jest zawsze 
skuteczne, je¿eli Podró¿ny zawiadomi CENTRUM 
TURYSTYKI KRAJOWEJ TRIO o tym na trwa³ym noœniku w 
terminie nie póŸniej ni¿ 7 dni przed rozpoczêciem imprezy 
turystycznej. W terminie poni¿ej 7 dni przed rozpoczêciem 
imprezy turystycznej mo¿liwoœæ przeniesienia praw i przejêcia 
obowi¹zków bêdzie uzale¿nione od konkretnej sytuacji, a w 
konsekwencji od zgody CENTRUM TURYSTYKI KRAJOWEJ 
TRIO. Koszt przeniesienia praw i przejêcia obowi¹zków na 
nowego podró¿nego to 50 z³ p³atne jednorazowo od ka¿dej 
dokonanej zmiany.

Podró¿ny mo¿e przenieœæ rezerwacjê na inny termin lub do 
innego obiektu z oferty CTK TRIO z pominiêciem zapisów 
paragrafu 4 pkt 1, niniejszych Ogólnych Warunków 
Uczestnictwa wy³¹cznie za pisemn¹ zgod¹ CENTRUM 
TURYSTYKI KRAJOWEJ TRIO. Zgoda taka wydawana jest 
zawsze indywidualnie w oparciu o analizê aktualnych stanów 
sprzeda¿y oraz przewidywanych kosztów takiej zmiany. Po 
wyra¿eniu zgody na ewentualn¹ zmianê, pobrana zostanie od 
podró¿nego jednorazowa op³ata w wys. 50 z³.

Rozpatrywanie skarg

W przypadku wyst¹pienia w trakcie realizacji imprezy 
niezgodnoœci Podró¿ny zawiadamia organizatora turystyki 
niezw³ocznie, w miarê mo¿liwoœci w trakcie trwania imprezy 
turystycznej o stwierdzeniu niezgodnoœci. Je¿eli którakolwiek 
z us³ug turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umow¹ o 
udzia³ w imprezie turystycznej, organizator turystyki usuwa 
niezgodnoœæ, chyba ¿e jest to niemo¿liwe albo wi¹¿e siê z 
kosztami, które s¹ niewspó³miernie wysokie w stosunku do 
zakresu niezgodnoœci i wartoœci us³ug turystycznych, których 
one dotycz¹.

W przypadku stwierdzonej niezgodnoœci Podró¿ny ma prawo 
do z³o¿enia skargi. W celu zapobiegania szkodom skarga 
winna byæ z³o¿ona przez Podró¿nego niezw³ocznie, aby 
organizator mia³ mo¿liwoœæ szybkiego wyjaœnienia sprawy i 
interwencji. Organizator zaleca z³o¿enie skargi w postaci 
papierowej lub elektronicznej (mailem), ewentualnie na innym 
trwa³ym noœniku. Skarga zwi¹zana z realizacj¹ imprezy mo¿e 
byæ kierowana bezpoœrednio do organizatora lub do agenta 
turystycznego, za poœrednictwem, którego umowa zosta³a 
zawarta.

Skarga powinna zawieraæ dane umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê 
Podró¿nego i imprezy, w której uczestniczy³ oraz przedmiot 
skargi, wskazanie niezgodnoœci, a ponadto powinna zostaæ 
z³o¿ona w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia 
zakoñczenia imprezy. Do zachowania terminu wystarczy 
wys³anie skargi przed jego up³ywem. W przypadku z³o¿enia 
skargi po terminie, organizator jest uprawniony do uznania jej 
za przeterminowan¹, co nie ogranicza uprawnieñ podró¿nego 
do dochodzenia roszczeñ na drodze s¹dowej przed up³ywem 
okresu przedawnienia, wynosz¹cym 3 lata.

Podró¿ny w trakcie rozpatrywania skargi przez organizatora 
powinien zapewniæ wspó³pracê z organizatorem w zakresie 
niezbêdnym do rozpatrzenia skargi. OdpowiedŸ na 
prawid³owo z³o¿on¹ skargê zostanie przekazana 
Podró¿nemu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. Do 
zachowania terminu wystarczy wys³anie odpowiedzi przed 
jego up³ywem.

Strony umowy bêd¹ d¹¿yæ do rozwi¹zania ewentualnych 
kwestii spornych na drodze polubownej, a w przypadku braku 
porozumienia, spór bêdzie rozstrzyga³ w³aœciwy s¹d

Organizator informuje, ¿e podmiotem uprawnionym do 
prowadzenia postêpowania w sprawie pozas¹dowego 
rozwi¹zywania sporów konsumenckich, któremu podlega 
organizator jest Inspekcja Handlowa - Wojewódzki Inspektor 
Inspekcji Handlowej.

Podró¿ny mo¿e równie¿ uzyskaæ pomoc w sprawie swoich 
uprawnieñ oraz w zakresie sporu miêdzy nim a organizatorem 
zwracaj¹c siê do powiatowego (miejskiego) rzecznika 
konsumentów lub organizacji spo³ecznej, do której zadañ 
statutowych nale¿y ochrona konsumentów (m.in.. Federacja 
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) lub 
korzystaj¹c z informacji dostêpnych na stronie internetowej 
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - 
www.uokik.gov.pl

W przypadkach innych ni¿ wymienione w pkt 8 CENTRUM 
TURYSTYKI KRAJOWEJ TRIO ogranicza swoj¹ ca³kowit¹ 
odpowiedzialnoœæ w stosunku do Podró¿nego wynikaj¹c¹ z 
tytu³u zawartej umowy o œwiadczenie us³ug turystycznych do 
trzykrotnoœci ca³kowitej ceny imprezy.

Je¿eli przepisy szczególne ograniczaj¹ zakres albo warunki, 
na jakich odszkodowanie lub zadoœæuczynienie jest 
wyp³acane przez dostawcê us³ug turystycznych, które s¹ 
czêœci¹ imprezy turystycznej, takie same ograniczenia stosuje 
siê do organizatora turystyki.

Postanowienia koñcowe

W sprawach nieuregulowanych "Ogólnymi warunkami 
uczestnictwa" maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy 
polskiego i europejskiego prawa m. in. Kodeksu Cywilnego, 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Radu (UE) 2015/2302 z 
dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i 
powi¹zanych us³ug turystycznych, Ustawa z dnia 24 listopada 
2017 r. o imprezach turystycznych i powi¹zanych us³ugach 
turystycznych.

Niniejsze ogólne warunki uczestnictwa stanowi¹ integraln¹ 
czêœæ umowy.

Warunki obowi¹zuj¹ dla umów zawartych od dnia 01.01.2022.
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