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WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH – LOT SAMOLOTEM 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przed zawarciem Umowy w imprezie turystycznej organizowanej przez Biuro Podróży Olimp Tour Ltd (zwane 

dalej Organizatorem, Zleceniobiorcą), Rodzic/Opiekun Prawny Uczestnika niepełnoletniego (zwany w dalszej 

części umowy Zleceniodawcą, Klientem) zobowiązany jest do zapoznania się z Warunkami Uczestnictwa - Ogólne, 

Warunkami Uczestnictwa – Samolot, Warunkami Ubezpieczenia NNW – Voyager Navigator Insurance 

(szczegółowa polisa na naszej stronie w zakładce Pliki do pobrania), oraz ze szczegółową ofertą imprezy dostępnej 

na stronie biura – kolonie.co.uk 

2. Biuro Olimp Tour Ltd jest zarejestrowane w Companies House (nr. 09197511). Działamy zgodnie z 

obowiązującym prawem the Companies Act 2006. Zdefiniowani przez prawo jako Tour Operator, działamy 

zgodnie z dyrektywą Rady Uni Europejskiej Package Travel Directive 1990 oraz brytyjskimi przepisami the 

Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992. 

3. Olimp Tour Ltd działa według obowiązujących na terenie Wielkiej Brytanii, przepisów The Package Travel, 

Package Holidays and Package Tours Regulations 1992. Zgodnie z w/w ustawą wszystkie pieniądze wpłacane do 

Olimp Tour Ltd są deponowane na koncie depozytowym Trust Account, gwarantującym zabezpieczenie pieniędzy 

klienta do jego powrotu. Dzięki członkostwu w Travel Trust Association, Olimp Tour Ltd (nr. Q3013) daje 

Państwu 100% zabezpieczenia finansowego na wypadek niewypłacalności. 

4. Warunki Uczestnictwa – Samolot stanowią uzupełnienie i są integralną część dokumentu Warunki Uczestnictwa 

– Ogólne. 

 

II. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zawarcie umowy z organizatorem następuje w formie pisemnej, z chwilą podpisania przez klienta i przedstawiciela 

organizatora umowy oraz wpłaceniu zaliczki w wysokości i terminie ustalonym w umowie. W przypadku 

sprzedaży internetowej (skorzystania z internetowego formularza zamówienia udziału w imprezie turystycznej) 

zawarcie umowy następują z chwilą potwierdzenia przez Organizatora drogą mailową otrzymania rezerwacji 

internetowej oraz dokonania wpłaty przez klienta. Za osoby niepełnoletnie umowę podpisują ich przedstawiciele 

ustawowi.  

2. Tylko i wyłącznie świadczenie wymienione i wpisane w Umowie Zgłoszeniu będą realizowane i są przedmiotem 

Umowy zawartej z Biurem Podróży Olimp Tour Ltd. 

3. Zleceniodawca zobowiązany jest sprawdzić, czy w Umowie zawarto prawidłowe dane Uczestnika. 

4. Uczestnikami imprezy są wszystkie osoby objęte zgłoszeniem. Zgłaszający zwany w dalszej części Klientem jest to 

osoba, która w imieniu swoim lub zgłaszanych przez nią uczestników podpisuje Umowę. 

5. Klient zobowiązuje się do dokonania wpłat w ustalonych przez organizatora terminach i wysokościach, nie później 

niż 45 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku zawarcia umowy w terminie krótszym niż 45 dni przed datą 

rozpoczęcia imprezy wymagana jest jednorazowa wpłata pełnej ceny. 

6. Miejscem wpłaty jest ustalony w umowie rachunek bankowy Organizatora. 

7. Po zawarciu Umowy Klientowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie. 

8. Szczegółowa oferta wszystkich imprez organizowanych przez Olimp Tour Ltd znajduje się na stronie kolonie.co.uk 

9. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłat należności za imprezę, lub nie dostarczenie wymaganych dokumentów 

może być przyczyną skreślenia Uczestnika z listy - na warunkach rezygnacji z winy Zleceniodawcy. 
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10. Klient zobowiązany jest do odesłania podpisanej Umowy oraz Pakietu Naszego Kolonisty w terminie 7 dni od daty 

zapisu Uczestnika. W przypadku, gdy Uczestnik zostaje zgłoszony na 14 dni przed wyjazdem, należy dokonać 

wszelkich starań, aby dokumenty dotarły do biura przed rozpoczęciem imprezy. 

 

III. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY I ODWOŁANIE IMPREZY 

 

1. Cena imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Organizator zastrzega 

sobie zatem prawo do podniesienia ceny imprezy, nie później jednak niż na 20 dni przed jej rozpoczęciem. Wzrost 

ceny imprezy może wynikać wyłącznie z udokumentowanych następujących okoliczności: wzrost kosztów 

transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe 

lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursów walut. W razie podwyższenia ceny z przyczyn 

określonych powyżej Klient ma prawo odstąpić od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich świadczeń na 

piśmie w terminie 7 dni od odebrania od Organizatora informacji o podwyższeniu ceny. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych wynikających z 

działania siły wyższej (wydarzenia polityczne, działania militarne, klęska żywiołowa). Organizator, który przed 

rozpoczęciem imprezy zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy z klientem, powinien niezwłocznie o tym 

powiadomić klienta. W takiej sytuacji klient powinien w ciągu 3 dni poinformować organizatora czy przyjmuje 

proponowaną zmianę umowy czy odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator 

zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń przez Klienta. Uczestnikowi nie 

przysługuje z tego tytułu odszkodowanie. 

3. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania imprezy w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej 

liczby uczestników tj. 40 osób najpóźniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy. W przypadku 

zaistnienia takiej sytuacji organizator informuje o tym klienta w formie elektronicznej lub telefonicznej w terminie 

najpóźniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy. Klient ma prawo w takiej sytuacji odstąpić od Umowy 

ze zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń lub zaakceptować zaproponowaną mu zmianę na inną imprezę 

organizowaną przez Olimp Tour Ltd. 

4. Brak odpowiedzi ze strony klienta uważa się za odstąpienie od umowy za zwrotem wniesionych wpłat. 

5. Organizator zobowiązany jest do powiadomienia Klienta o ewentualnej zmianie istotnych warunków umowy 

(zakwaterowanie, program, termin), niezwłocznie po otrzymaniu informacji uzasadniających takie zmiany. Klient 

zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji z imprezy w ciągu 3 dni od daty uzyskania powiadomienia. 

Brak odpowiedzi Klienta jest równoznaczny z akceptacją nowych warunków umowy. 

6. Program poszczególnych imprez może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne 

lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć, itp.). W zamian zostanie zrealizowany program 

możliwy do wykonania. 

 

IV. ANULACJA REZERWACJI LOTU Z WINY PRZEWOŹNIKA 

1. Biuro Olimp Tour nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany i anulacje dokonane przez linie lotnicze w 

rezerwacjach. Informacje o ewentualnych zaistniałych zmianach w rezerwacji Klienta, przesyłane będą przez 

pracownika biura pod wskazany w formularzu rezerwacyjnym adres poczty elektronicznej lub przekazywane 

telefonicznie pod wskazany numer kontaktowy. 
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2. Wszelkie roszczenia wynikające z anulowania lub zmiany, w tym opóźnienia połączenia przez linię lotniczą, 

Klient winien kierować do tej linii. Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność na warunkach Konwencji. 

3. Wszelkie roszczenia Klientów z tytułu anulowania, lub zmiany połączenia, jak również dotyczące opóźnienia 

skierowane do Olimp Tour będą odrzucane. 

IV. REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ 

1. Rezygnacja z imprezy turystycznej wymaga oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez 

organizatora stosownego oświadczenia również w formie pisemnej elektronicznej. Za datę wpływu przyjmuje się 

dzień roboczy jej wpływu do biura. Olimp Tour zobowiązuje się zwrócić klientowi jego wpłaty, pomniejszone o 

koszty już poniesione na organizację imprezy. 

2. Jeśli Klient rezygnuje z udziału w imprezie (niezależnie od przyczyny) Organizator przyjmuje rozliczenie: 

a) Koszt zakupu biletu na lot samolotem nie jest zwracany przez Biuro Olimp Tour i podlega pod Ogólne Warunki 

Przewozu danej lini lotniczej - https://www.ryanair.com/pl/pl/Przydatne-informacje/centrum-pomocy/warunki-i-

postanowienia 

b) Więcej niż 70 dni przed rozpoczęciem imprezy – opłata w wysokości £100 zaliczki (od każdej osoby wpisanej na 

zgłoszeniu), 

c) 69 – 57 dni: 30% wartości imprezy, 

d) 56 – 36 dni: 50% wartości imprezy, 

e) 35 – 22 dni: 70% wartości imprezy, 

f) 21 – 15 dni: 90% wartości imprezy, 

g) 14 – 0 dni: 100% wartości imprezy. 
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