
 
 

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych QBEK STUDIO. 
 
 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, 

określają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów korzystających ze świadczonych przez 

niego usług. 

2. Definicje: 

a) Organizator – przedsiębiorca organizujący Imprezę turystyczną – QBEK STUDIO Jakub 

Cegielski, z siedzibą ul. Globusowa 25/lok.9, 02-436 Warszawa, NIP: 532 190 52 79, REGON: 

142156060  posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i 

Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1724; 

b) Podróżny – każdy, kto chce zawrzeć Umowę z Organizatorem lub jest uprawniony do 

podróżowania na podstawie Umowy, w tym osoba, na rzecz i w imieniu której zawarta została 

Umowa o udział w Imprezie turystycznej; 

c) Impreza turystyczna – połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na 

potrzeby tej samej podróży lub wakacji, które spełniają warunki określone w art. 5 ust. 1 Ustawy 

d) Usługa turystyczna – przewóz pasażerów, zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które 

nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, wynajem pojazdów samochodowych lub 

innych pojazdów silnikowych, i inna usługa świadczona Podróżnym, która nie stanowi integralnej 

części w/w usług; 

e) Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o Imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361); 

f) Umowa – umowa o udział w Imprezie turystycznej, w rozumieniu art. 4 pkt. 3  Ustawy, zawierana 

pomiędzy Podróżnym i Organizatorem, w języku polskim, na warunkach określonych w OWU, 

Umowie oraz w Ustawie;  

g) Pilot wycieczek – osoba towarzysząca, w imieniu Organizatora, Podróżnym podczas Imprezy 

turystycznej, sprawującą opiekę nad nimi i czuwającą nad sposobem wykonania na ich rzecz 

usług oraz przekazującą podstawowe informacje, dotyczące odwiedzanego kraju i miejsca,  

h) Główne właściwości usług turystycznych – informacje określone w art. 40 ust. 1 pkt. 1 Ustawy; 

i) Dzień rozpoczęcia Imprezy turystycznej – należy przez to rozumieć dzień rozpoczęcia 

wykonywania usług turystycznych w ramach Imprezy turystycznej; 

j) Nieuniknione i Nadzwyczajne okoliczności – sytuacje pozostające poza kontrolą strony 

powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto 

wszelkie rozsądne działania; 

k) Niezgodność – niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług turystycznych objętych Imprezą 

turystyczną; 

l) Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Podróżnemu lub Organizatorowi 

przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, 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 (np. email, 

pendrive, płyta CD, karty i informacje w formie pisemnej); 



 
 

3. Podróżny oświadcza w imieniu swoim oraz osób (Podróżnych), których zgłasza iż zapoznał się z OWU 

Organizatora i akceptuje jego postanowienia. 

§2. ZAWARCIE UMOWY 

1. Umowa pomiędzy Organizatorem a Podróżnym zawierana jest w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

2. Zawarcie Umowy następuje w chwili podpisania Umowy przez Podróżnego lub złożenia przez 

Podróżnego stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej. 

3. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą zawrzeć Umowę tylko za zgodą 

swoich opiekunów ustawowych/prawnych. 

4. Korespondencja pomiędzy Organizatorem a Podróżnym odbywa się w sposób ustalony przez strony 

Umowy. 

5. W przypadku niewynikających z Umowy dodatkowych życzeń specjalnych zgłoszonych przez 

Podróżnego, jedynie jednoznaczne, wyrażone w formie pisemnej lub elektronicznej potwierdzenie 

przyjęcia ich do realizacji przez Organizatora stanowi podstawę roszczeń Podróżnego wobec 

Organizatora. Brak realizacji pozaumownego szczególnego życzenia Podróżnego w przypadku 

nieotrzymania przez Podróżnego drogą mailową lub pisemnie potwierdzenia przyjęcia ich do realizacji 

od Organizatora, nie może być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.  

§3. CENA 

1. Strony każdorazowo uregulują w Umowie termin i sposób zapłaty ceny za imprezę turystyczną. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny Imprezy turystycznej, jeżeli jest ona skutkiem 

jednej z następujących okoliczności: 

a) ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania, 

b) 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, 

c) kursów walut mających znaczenie dla danej Imprezy turystycznej. 

3. Organizator powiadamia Podróżnego na trwałym nośniku, w sposób jasny i zrozumiały, o zmianie ceny 

oraz uzasadnia podwyżkę i wskazuje sposób jej obliczenia. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena 

ustalona w Umowie nie może być podwyższona. 

4. Podróżny ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, które nastąpiło po zawarciu Umowy, a przed rozpoczęciem Imprezy 

turystycznej. W przypadku obniżenia ceny o którym mowa w zdaniu poprzednim Organizator może 

odliczyć od zwrotu należnego Podróżnemu poniesione rzeczywiste koszty obsługi. Na żądanie 

Podróżnego Organizator przedstawia Podróżnemu dowód poniesionych kosztów obsługi. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z Podróżnym, który nie realizuje terminowo 

płatności o których mowa w Umowie. 

 
 
 



 
 

 
§4. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

 
Obowiązki Organizatora 

1. Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich Usług turystycznych objętych 

Umową o udział w Imprezie turystycznej. 

2. Organizator zobowiązany jest do udzielenia pomocy Podróżnemu który znalazł się w trudnej sytuacji 

w przypadkach określonych w Ustawie. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy nie 

przewyższającej rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora, jeżeli trudna sytuacja 

Podróżnego powstała z wyłącznej winy umyślnej Podróżnego lub w wyniku jego rażącego 

niedbalstwa.  

3. Organizator zobowiązany jest podać Podróżnemu przed podpisaniem Umowy pisemnie wszystkie 

Główne właściwości usług turystycznych oraz informacje do których przekazania jest zobowiązany na 

mocy przepisów Rozdziału VI Ustawy. 

4. Jeżeli Organizator nie wykonuje z przyczyn niezależnych od niego usług opisanych w Umowie,  

wówczas wykona świadczenie zastępcze o podobnej wartości. Jeżeli jakość świadczenia jest niższa 

od jakości usługi określonej w Umowie - Podróżny ma prawo do odpowiedniego obniżenia ceny 

Imprezy Turystycznej. 

5. Organizator - zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 14.12.2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych 

podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów 

korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz 

oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE - ma obowiązek poinformować Podróżnego o 

przewoźniku lotniczym, z usług którego korzystał będzie podczas realizacji postanowień Umowy. 

Prawa Organizatora 

6. Organizator nie odpowiada za wydane po Imprezie turystycznej przez hotele publikacje, broszury, 

foldery, ulotki itd. 

7. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie 

Imprezy turystycznej do trzykrotności ceny Imprezy turystycznej. Ograniczenie to nie dotyczy szkód 

na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa. 

§5. PRAWA I OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO 
 

Obowiązki Podróżnego 

1. Podróżny zobowiązany jest do poinformowania osób, w imieniu których zawiera Umowę, o warunkach 

Imprezy turystycznej. Podróżny oświadcza ponadto, że jest upoważniony do przyjmowania w imieniu 

osób, na rzecz których zawarł Umowę wszystkich oświadczeń i zawiadomień od Organizatora. 

2. Podróżny zobowiązany jest przestrzegać zasad niniejszych OWU oraz sprawdzić prawidłowość 

danych osobowych swoich oraz pozostałych uczestników (podróżnych) przed zawarciem Umowy. O 

wszelkich zmianach danych osób na rzecz których zawarta została Umowa o udział w Imprezie 

turystycznej, Podróżny jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora. Organizator nie 



 
 

ponosi odpowiedzialności za błędy w rezerwacji będące wynikiem wskazania przez Podróżnego 

błędnych danych. 

3. Podróżny ma obowiązek poinformować Organizatora o wszelkich Niezgodnościach stwierdzonych w 

trakcie realizacji Imprezy turystycznej. 

4. Podróżny zobowiązany jest do  działania zgodnie z obowiązującym prawem (dotyczy także prawa 

obowiązującego w miejscu pobytu), dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. 

5. Podróżny obowiązany jest podporządkować się zaleceniom Organizatora związanych z realizacją 

Umowy. 

6. Podróżny obowiązany jest uiścić wszystkie niezbędne opłaty w miejscu pobytu, o których Podróżny 

został wcześniej poinformowany przez Organizatora. 

7. Podróżny zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty potrzebne do zawarcia 

Umowy z Organizatorem, a także dokumenty wymagane do realizacji Umowy (paszport, wiza itp.). 

8. Podróżny ma obowiązek przestrzegać limitu bagażu ustalonego przez przewoźnika, którym posługuje 

się Organizator w związku z wykonywaniem Umowy.  

9. Podróżnym zaleca się zwracanie szczególnej uwagi na swój bagaż. W przypadku zgubienia lub 

zniszczenia bagażu kwestie odpowiedzialności Podróżnego, Organizatora, przewoźnika itp. regulują 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

10. Nie zaleca się uczestnictwa w Imprezach turystycznych kobietom ciężarnym w 8 i 9 miesiącu ciąży 

bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. 

11. Jeżeli na podstawie Umowy obejmującej zakwaterowanie podróżują osoby w wieku poniżej 18 lat, 

którym nie towarzyszy rodzic ani inna upoważniona osoba Organizator jest zobowiązany do uzyskania 

informacji umożliwiających bezpośredni kontakt z Podróżnym w wieku poniżej 18 lat lub z osobą 

odpowiedzialną za tego Podróżnego w miejscu jego pobytu. 

Prawa Podróżnego 

12. Podróżny ma prawo dochodzić na drodze sądowej wszelkich pobranych przez Organizatora opłat, 

które uważa za nieuzasadnione i/lub niezgodne z zawartą Umową. 

13. Podróżny ma prawo do zwrotu wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie leżących 

po stronie Organizatora lub z powodu przerwania jego udziału w Imprezie przez służby graniczne lub 

policję, po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z zakupem 

tych świadczeń u kontrahentów.  

14. Podróżny ma prawo do świadczeń określonych w Umowie i ofercie/katalogu/broszurze, stanowiącej 

integralną część Umowy. 

§6. UBEZPIECZENIE 
 

1. Organizator zawarł z SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042793, NIP: 5832758112, Kapitał zakładowy:  43 100 

000,00 zł (opłacony w całości) umowę ubezpieczenia Podróżnych Nr M 207537, obowiązującą od dnia 

01.04.2018 do dnia 31.03.2018 - na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej w kwocie 

90000,00 EURO, dotyczącej pokrycia kosztów powrotu Podróżnych do kraju, a także zwrotu wpłat 

wniesionych przez Podróżnych za Imprezę turystyczną. 



 
 

2. Szczegółowe zasady ubezpieczenia regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia stanowiące załącznik 

do Umowy i jej integralną część. 

3. Organizator wyda na piśmie Podróżnemu wpłacającemu całość lub część należności z tytułu zawartej 

Umowy pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji w formie ubezpieczeniowej, ze wskazaniem 

sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tej gwarancji w przypadkach przewidzianych Ustawą. 

Beneficjentem polisy jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 

Warszawa. 

4. W przypadku Imprezy Turystycznej zagranicznej wszyscy Podróżni zobowiązani są do wykupienia 

pakietu ubezpieczenia o następujących wysokościach i zakresie określonym w Umowie 

5. Podróżny może wykupić ubezpieczenie dodatkowe – od kosztów rezygnacji z Imprezy turystycznej na 

warunkach określonych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia BEZPIECZNE PODRÓŻE SIGNAL 

IDUNA Polska TU S.A. 

6. Podróżny oświadcza iż stan zdrowia Podróżnych umożliwia im udział w Imprezie, a w przypadku 

zachorowania w trakcie Imprezy zwalnia leczących ich w kraju i za granicą lekarzy z obowiązku 

zachowania tajemnicy lekarskiej względem Ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie 

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. dokumentacji medycznej z przebiegu jego leczenia.  

7. Posiadanie chorób przewlekłych i nowotworowych wymaga dodatkowego ubezpieczenia. 

8. W ramach ubezpieczenia zawartego za jego pośrednictwem, Organizator nie wydaje odrębnych polis. 

Wszyscy Klienci mają ten sam numer polisy. 

9. „Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNAL BEZPIECZNE PODRÓŻE” stanowią integralną 

część Umowy. 

§7. REKLAMACJE 

1. Organizator odpowiada za Niezgodność wykonania Umowy o udział w imprezie turystycznej, chyba 

że Organizator udowodni, że: 

a) winę za Niezgodność ponosi podróżny, 

b) winę za Niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem Usług turystycznych 

objętych Umową, a Niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć, 

c) Niezgodność została spowodowana Nieuniknionymi i Nadzwyczajnymi okolicznościami. 

2. Jeżeli Uczestnik stwierdzi w trakcie trwania Imprezy turystycznej wadliwe wykonanie Umowy, ma 

obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie wykonawcę usługi oraz lokalnego przedstawiciela 

Organizatora, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. Organizator powinien być powiadomiony o 

takim fakcie drogą mailową na adres info@kursfotografii.com lub telefonicznie. 

3. Reklamacje mogą być składane do 30 dni od dnia zakończenia Imprezy turystycznej. Reklamacja 

powinna uwzględniać kwestionowane warunki wykonania Umowy oraz żądania Podróżnego. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ustawowo przewidzianych terminach. 

5. Odpowiedzialność Organizatora za Niezgodność wykonania Umowy o udział w imprezie turystycznej 

wyznaczają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, z zastrzeżeniem par. 4 ust. 7 niniejszych 

OWU. 

6. W przypadku procedury reklamacyjnej dotyczącej zgubionych przedmiotów, Organizator ma prawo 

potrącenia niezbędnych opłat z tytułu poszukiwania. Odpowiedzialność linii lotniczych oraz procedurę 

w tym zakresie reguluje konwencja montrealska z 28 maja 1999 r. (Dz.U. 2007 Nr 37, poz. 235) oraz 



 
 

Rozporządzenie (WE) nr 2027/97 z dnia 9 października 1997 r. w sprawie odpowiedzialności 

przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną.  

§8. ZMIANY I REZYGNACJA Z IMPREZY 
 

Zmiany Umowy przez Organizatora 

1. Organizator obowiązany jest informować Podróżnego o wszelkich zmianach dotyczących Imprezy 

turystycznej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznej zmiany Umowy, zgodnie z art. 46. Ust. 1 Ustawy, 

przy czym zobowiązuje się poinformować Podróżnego o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i 

widoczny, na Trwałym nośniku. 

3. Organizator w przypadku gdy przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej: 

a) jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych, o których mowa w art. 40 ust. 

1 pkt 1 Ustawy, lub 

b) nie może spełnić specjalnych wymagań Podróżnego, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 4 

Ustawy, lub 

c) proponuje Podróżnemu podwyższenie ceny Imprezy turystycznej przekraczające 8% 

całkowitej ceny Imprezy turystycznej zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy 

– niezwłocznie powiadamia o wystąpieniu w/w okoliczności Podróżnego na Trwałym nośniku.  

4. Organizator może jednocześnie zaoferować Podróżnemu zastępczą Imprezę turystyczną, w miarę 

możliwości o tej samej lub wyższej jakości. W powiadomieniu, o którym mowa ust. 3 niniejszego 

paragrafu, Organizator w sposób jasny, zrozumiały i widoczny informuje Podróżnego o: 

a) zmianach warunków Umowy o udział w Imprezie turystycznej oraz o ewentualnym wpływie tych 

zmian na cenę [Imprezy turystycznej]; 

b) rozsądnym terminie, w którym Podróżny poinformuje Organizatora o swojej decyzji, o której mowa 

w ust. 5 niniejszego paragrafu; 

c) odstąpieniu od umowy o udział w Imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat 

i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku braku odpowiedzi 

podróżnego w terminie, o którym mowa w pkt 4 lit. c) niniejszego paragrafu; 

d) zastępczej Imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana. 

5. Podróżny w terminie wyznaczonym przez Organizatora, zgodnie z pkt 4 lit. c) niniejszego paragrafu  

jest zobowiązany do podjęcia decyzji, tj. poinformowania Organizatora, czy: 

a) przyjmuje proponowaną zmianę Umowy o udział w Imprezie turystycznej,  

b) odstępuje od Umowy o udział w Imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i 

bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo 

c) odstępuje od Umowy o udział w Imprezie turystycznej oraz przyjmuje zastępczą Imprezę 

turystyczną. 

6. Jeżeli zmiany umowy o udział w Imprezie turystycznej lub zastępcza Impreza turystyczna, prowadzą 

do obniżenia jakości lub kosztów Imprezy turystycznej, Podróżny jest uprawniony do odpowiedniego 

obniżenia ceny. 



 
 

7. Organizator może odwołać Imprezę turystyczną, jeżeli nie osiągnięto minimalnej liczby Podróżnych 

wymaganych do jej przeprowadzenia określonej w Umowie – nie później niż na 30 dni przed 

rozpoczęciem Imprezy turystycznej. 

8. Organizator może odwołać Imprezę turystyczną z powodu Nieuniknionych i Nadzwyczajnych 

okoliczności jeżeli powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu Umowy o udział w Imprezie turystycznej 

niezwłocznie przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej. 

9. Jeżeli zmiana Umowy jest wynikiem działań zawinionych przez Organizatora, Podróżnemu 

przysługuje zwrot pełnej kwoty, jaką wpłacił, bez potrąceń na rzecz Organizatora oraz osób trzecich 

oraz prawo do odszkodowania. 

 
Zmiany Umowy przez Podróżnego 

10. Podróżnemu przysługuje w każdej chwili przed dniem rozpoczęcia Imprezy turystycznej prawo do 

odstąpienia od Umowy. Podróżny proszony jest o zgłaszanie odstąpienia od Umowy w formie 

pisemnej. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy o udział w Imprezie turystycznej przez Podróżnego, Organizator 

ma prawo pobrać opłatę odpowiadającą cenie Imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone 

koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania usług turystycznych. Na żądanie Podróżnego 

Organizator uzasadnia wysokość opłaty za odstąpienie od Umowy o udział w Imprezie turystycznej. 

Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Podróżnego.  

12. Podróżny może przenieść prawa i obowiązki wynikające z zawartej Umowy na osobę trzecią bez 

zgody Organizatora, jeżeli osoba ta przejmie wszystkie wynikające z Umowy prawa i obowiązki. Aby 

przeniesienie takie było jednak skuteczne, Podróżny musi zawiadomić o tym fakcie Organizatora 

najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia Imprezy turystycznej.  

13. W przypadku, o którym mowa w powyższym punkcie, odpowiedzialność Podróżnego oraz osoby 

trzeciej za uregulowanie należności finansowych związanych z Imprezą turystyczną jest solidarna. 

14. Jeżeli uczestnictwo w Imprezie turystycznej jest związane z przelotami samolotowymi i/lub 

koniecznością wcześniejszego otrzymania wiz, to w takich przypadkach możliwość zamiany 

Uczestników może być ograniczona warunkami zakupu przez Organizatora biletów lotniczych lub 

wymaganym terminem złożenia dokumentacji wizowej. 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsze OWU nie mają na celu ograniczać ani wyłączać praw konsumentów, przysługujących im na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Nieważność pojedynczych postanowień nie narusza ważności pozostałych postanowień OWU. W 

stosunku do zapisów niezgodnych z prawem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

3. Kwestie nieuregulowane w niniejszych OWU podlegają odpowiednim przepisom prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności przepisom Ustawy. 

4. Jeżeli Umowa o świadczenie usług turystycznych zawarta pomiędzy Organizatorem i Podróżnym 

reguluje jakiekolwiek kwestie w sposób odmienny niż OWU, stosuje się postanowienia Umowy.  



 
 

5. Podróżny będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania 

reklamacji i dochodzenia roszczeń. Podróżny może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej 

platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

6. Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 1.07.2018 r. 


