
I. ZAWARCIEUMOWY czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi.
1. Zawarcie umowy z BT HUT-PLUS o udzia³ w imprezie nastêpuje w 2. Klienci odpowiadaj¹ za wyrz¹dzone przez nich szkody. Za szkody 
momencie podpisania przez Klienta umowy - zg³oszenia i warunków wyrz¹dzone przez osoby niepe³noletnie odpowiadaj¹ ich prawni 
uczestnictwa, stanowi¹cych integraln¹ czêœæ umowy oraz wniesienia opiekunowie.
op³aty w wysokoœci i terminie okreœlonych w umowie. 3. Uczestników imprez zagranicznych obowi¹zuj¹ przepisy celno – 
2. Zg³oszenie - umowê KLient podpisuje w imieniu w³asnym i osób przez dewizowe i paszportowo – wizowe polskie, krajów tranzytowych, oraz 
siebie zg³oszonych do udzia³u w imprezie, a Kartê kwalifikacyjn¹ pañstwa, do którego nastêpuje wyjazd.
uczestnika wypoczynku (kolonie, obozy, zimowiska) podpisuje jego 4. Uczestnicy zorganizowanych placówek wypoczynku (kolonie, obozy, 
prawny opiekun. zimowiska) zobowi¹zani s¹ stosowaæ siê do regulaminów placówek oraz 
3. Wszystkie dane osobowe, których klient udzieli³ BT HUT-PLUS poleceñ wychowawców.
podlegaj¹ ochronie zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem. W przypadkach powa¿nego naruszenia tych Regulaminów (np. 
4. Niedokonanie w ustalonym terminie wp³at nale¿noœci za imprezê, lub spo¿ywanie alkoholu, samowolne oddalanie siê, agresja) BT HUT-PLUS 
nie dostarczenie wymaganych dokumentów mo¿e byæ przyczyn¹ ma prawo odes³aæ uczestnika do domu na koszt rodziców (opiekunów) - 
skreœlenia Uczestnika z listy - na warunkach rezygnacji z winy bilet I klasy PKP lub samochód (op³ata wg rycza³tu za km) plus dieta 
Uczestnika. konwojenta. UWAGA! BT HUT-PLUS nie zwraca pieniêdzy za 
5. Klient ma obowi¹zek poinformowaæ biuro o zmianie nazwiska, niewykorzystany pobyt.
adresu, dowodu osobistego, paszportu w takim terminie - przed dat¹ 5. BT HUT-PLUS nie ponosi odpowiedzialnoœci materialnej za przedmioty 
rozpoczêcia imprezy - aby mo¿liwe by³o za³atwienie wszystkich wartoœciowe nale¿¹ce do uczestników kolonii, obozów, zimowisk a nie 
formalnoœci. oddane do depozytu.
6. BT HUT-PLUS zastrzega sobie prawo do odwo³ania imprezy do 7 dni 6. Ka¿dy uczestnik imprezy organizowanej przez BT HUT-PLUS 
przed jej rozpoczêciem z przyczyn od siebie niezale¿nych (decyzje ubezpieczony jest w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ 
w³adz pañstwowych, dzia³anie si³y wy¿szej, brak wymaganego S.A, Bezpieczne Podróze w zakresie kosztów leczenia KL, ubezpieczenie 
minimum uczestników). Uczestnik otrzymuje wówczas zwrot dokonanej nastêpstw nieszczêœliwych wypadków NNW, baga¿ podró¿ny. Sumy 
wp³aty. Klientowi nie przys³uguje z tego tytu³u odszkodowanie. ubezpieczenia: KL 10.000 EUR - Europa i Basen Morza Œródziemnego, 
7. BT HUT-PLUS zastrzega sobie prawo zmian cen imprezy na skutek KR 5 000 EUR Nastêpstwa Nieszczêœliwych Wypadków, trwa³y 
wzros tu: kursów walut , kosztów transportu , podatków, op³at  uszczerbek NNW 15 000 PLN, Nastêpstwa Nieszczêœliwych Wypadków 
urzêdowych, op³at lotniskowych, prze³adunkowych, za³adunkowe, w Œmieræ NWS 15 000 PLN, baga¿ podró¿nego BP 800 PLN.
portach lotniczych lub morskich, przy czym cena podwy¿szona w w/w Powy¿szy wariant jest wariantem podstawowym i nie obejmuje kosztów 
sposób nie mo¿e byæ ju¿ podwy¿szona w okresie 20 dni przed dat¹ leczenia chorób przewlek³ych. Istnieje mo¿liwoœæ doubezpieczenia siê 
wyjazdu. fakultatywnie do wariantu. Zachêcamy do zakupu dodatkowego 
8. Organizator lub Agent, który przed rozpoczêciem imprezy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa. Koszt 
turystycznej jest zmuszony z przyczyn od niego niezale¿nych zmieniæ polisy w przeliczeniu na jedna osobê wg Signal Iduna wynosi 2,6% od 
istotne warunki umowy z klientem, powinien niezw³ocznie o tym ceny  impr ezy i obej muje  100%  zwro t. Szcz egó³ owe waru nki 
powiadomiæ Klienta. ubezpieczenia s¹ dostêpne w BT HUT- PLUS i nale¿y siê z nimi zapoznaæ.
W takiej sytuacj i Klient powinien niezw³ocznie poinformowaæ Po powrocie orygina³y rachunków za pomoc medyczn¹ i ewentualne leki 
organizatora czy: nale¿y przes³aæ do TU SIGNAL IDUNA POLSKA S.A Centrum Likwidacji 
a). przyjmuje proponowan¹ zmianê umowy, albo Szkód Turystycznych i Osobowych, 00-041 Warszawa, ul. Przyokopowa 
b). odstêpuje od umowy z natychmiastowym zwrotem wszystkich 31. Nale¿y podaæ nr Umowy Generalnej 201247 / N (KL + NNW + baga¿) 
wniesionych œwiadczeñ i bez obowi¹zku zap³aty kary umownej. lub Umowa Generalna 2005521005117 / N (NNW kraj) oraz termin i nazwê 
9. Wycieczki objazdowe: minimalna wymagana iloœæ uczestników imprezy. Organizator nie uczestniczy w procesie likwidacji szkód przez 
wynosi 30 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do odwo³ania Ubezpieczonego.
imprezy z powodu braku wymaganej, minimalnej iloœci uczestników, o 
czym poinformuje na piœmie klienta, nie póŸniej, ni¿ na 10 dni przed CA £O DO BO WA CE NT RA LA AL AR MO WA IN TE R PARTN ER  
rozpoczêciem imprezy. ASSISTANCE POLSKA
II. REZYGNACJA Z IMPREZY tel: +48 22 864 55 26, fax +48 22 575 95 75, sms +48 661 000 888.
1. Rezygnacja z imprezy przyjmowana jest wy³¹cznie w formie 
pisemnej. Za datê wp³ywu przyjmuje siê dzieñ jej wp³ywu do biura. BT Po op³aceniu dodatkowej sk³adki ubezpieczeniem mog¹ zostaæ objête 
HUT-P LUS zobowi¹zu je s iê zwróciæ  Klientowi  jego wp ³aty, niewykorzystane œwiadczenia podró¿ne. Sumê ubezpieczenia stanowi 
pomniejszone o koszty ju¿ poniesione na organizacjê imprezy. cena imprezy turystycznej - maksymalnie 17.000 z³.
2. Jeœli Klient rezygnuje z udzia³u w imprezie (niezale¿nie od przyczyny) DOJAZD W£ASNY - Ubezpieczenie dzia³a na 24 h przed rozpoczêciem 
BT HUT-PLUS dla uproszczenia przyjmuje rozliczenie rycza³towe: pobytu i po jego zakoñczeniu.  W tym czasie nale¿y dotrzeæ do miejsca 
a). op³ata manipulacyjna w wysokoœci 50 z³ (od ka¿dej osoby wpisanej zakwaterowania b¹dŸ Polski w drodze powrotnej. Jeœli planuj¹ Pañstwo 
na zg³oszeniu) je¿eli rezygnacja zosta³a z³o¿ona na 30 lub wiêcej dni d³u¿sz¹ trasê dojazdu lub powrotu  nale¿y wykupiæ  dodatkowe 
przed dat¹ rozpoczêcia imprezy; ubezpieczenia KL, NNW, Baga¿ pokrywaj¹ce extra dni podró¿y.
b). je¿eli rezygnacja zosta³a z³o¿ona pomiêdzy 29 a 14 tym dniem przed 7. BT HUT-PLUS dokonu je zwrotu  wartoœci niezrealizowanych 
dat¹ rozpoczêcia imprezy: 50% wartoœci imprezy; c). je¿eli rezygnacja œwiadczeñ, je¿eli w trakcie imprezy nastêpuje zmiana programu z 
zosta³a z³o¿ona w terminie 13 dni przed dat¹ rozpoczêcia imprezy przyczyn zale¿nych od biura.
wyp³aca siê kwotê pomniejszon¹ o koszty i straty organizatora. Je¿eli 8. Wszelkie zastrze¿enia co do wadliwego wykonania umowy Klient 
miejsce zostanie sprzedane, klientowi zostanie wyp³acona ró¿nica. wini en  zg ³osi æ ni ezw³oczn ie  wykonawcy dane j us ³ugi  oraz  
d). koszty wiz i wizowania, które zosta³y poniesione do momentu przedstawicielowi BT HUT-PLUS w celu ich usuniêcia, by impreza 
rezygnacji Klienta, bez wzglêdu na termin rezygnacji z imprezy; przebiega³a bez usterek. Po zakoñczeniu imprezy BT HUT-PLUS nie ma 
e). Klient jest uprawniony do przeniesienia swoich uprawnieñ mo¿liwoœci naprawienia niedoci¹gniêæ. Je¿eli wnosz¹cy zastrze¿enia 
wynikaj¹cych z zawartej umowy na osobê spe³niaj¹c¹ warunki do Klient nie jest zadowolony ze sposobu za³atwienia sprawy w trakcie 
udzia³u w imprezie, je¿eli ta osoba przejmie obowi¹zki wynikaj¹ce z tej imprezy, mo¿e z³o¿yæ reklamacjê, nie póŸniej ni¿ 30 dni od dnia 
umowy. zakoñczenia imprezy. BT HUT-PLUS w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
III. REALIZACJA UMOWY, REKLAMACJE reklamacji powiadomi Klienta o zajêtym stanowisku.
1. BT HUT-PLUS odpowiada za niewykonanie lub nienale¿yte 9. BT HUT-PLUS ma obowi¹zek dokonania zwrotu czêœci lub ca³oœci wp³at 
wykonanie umowy o œwiadczenie us³ug turystycznych, chyba ze w ci¹gu 30 dni od daty rezygnacji Klienta lub daty uznania reklamacji.
niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie jest spowodowane wy³¹cznie: 10. Wszelkie spory mog¹ce wynikaæ w zwi¹zku z realizacj¹ zawartej 
dzia³aniem lub zaniechaniem Klienta (np.: spóŸnienie na miejsce umowy podlegaj¹ rozstrzygniêciu przez s¹d w³aœciwy dla siedziby lub 
zbiorki, skrócenie pobytu, rezygnacja z czêœci lub ca³oœci programu, miejsca zamieszkania powoda.
awaria œrodka transportu, d³u¿szy ni¿ przeciêtny czas przekroczenia 11. BT HUT- PLUS jako organizator turystyki i poœrednik turystyczny 
gran ic ),  dz ia ³aniem lub zaniechaniem osób  tr zecich , nie posiada wpis do rejestru Organizatorów i Poœredników Turystycznych nr 
uczestnicz¹cych w wykonywaniu us³ug przewidzianych w umowie, Z/1/2005 oraz zgodnie z wymogami ustawy Polisê Ubezpieczenia nr M 
je¿eli tych dzia³añ nie mo¿na by³o przewidzieæ ani unikn¹æ, albo 201825 wystawion¹ przez Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ 
wyst¹pi³a si³a wy¿sza. Wy³¹czenie odpowiedzialnoœci za niewykonanie S.A. Beneficjentem polisy jest Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego. 
lub nienale¿yte wykonanie umowy w przypadkach wymienionych 
powy¿ej nie zwalnia organizatora turystyki od obowi¹zku udzielenia w 
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