
Wrocław dnia  ….....................
(dzień wpłaty zaliczki)

Umowa turystyczna nr : ........................
 (wypełnia organizator)

Dane organizatora:  

ZIDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
NIP:8992794377 , KRS: 0000628244
ul. Szmaragdowa 22 
52-215 Wrocław
Numer wpisu do ewidencji organizatorów turystyki woj. dolnośląskiego: 684

reprezentowana przez: 

Pana Mateusza Łagowskiego

Dane Klienta:

imię i nazwisko: tel. / tel.kom.:
data urodzenia: e-mail:
ulica / numer / kod p. / miasto:

Uczestnicy imprezy, w imieniu których osoba zgłaszająca dokonała rezerwacji:
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia/PESEL)

1.
2.
3.
4
5.

 

SZCZEGÓŁY WYJAZDU:
pobyt od:                                   do: 

kraj:
ośrodek:
miasto:

zakwaterowanie:
typ zakwaterowania:
wyżywienie:

KOSZT  WYJAZDU:  Zgodnie z ofertą na stronie internetowej   www.skimaniak.org   w zależności od wybranych świadczeń zadeklarowanych drogą e-
mailową na adres biuro@skimaniak.org

Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach BP ZIDO sp. z o.o. sp. k., które są integralną częścią 
Umowy Turystycznej. Klient potwierdza również, że zapoznał się z dokładnym opisem imprezy zamieszczonym na stronie internetowej: 
www.skimaniak.org gdzie zawarte są dodatkowe informacje dotyczące wycieczki. Swoim podpisem klient potwierdza, że wszystkie dane w umowie 
wypełnił prawidłowo i jest odpowiedzialny za osoby zgłoszone przez niego. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie 
strony, przestaje obowiązywać w przypadku braku zaliczki na poczet wyjazdu zgodnie z harmonogramem. Umowa została zawarta zgodnie z 
postanowieniami §2521 i nast. Kodeksu Cywilnego z późniejszymi zmianami. Klient przez dokonanie wpłaty (całkowitej lub częściowej): (1) 
potwierdza że przed zawarciem umowy otrzymał OWU AXA, na podstawie których umowa ubezpieczenia została zawarta oraz, że zapoznał się z 
nimi i zaakceptował ich treści, a także wszystkie osoby zgłaszane przez klienta w umowie zapoznały się z OWU AXA i je zaakceptowały; (2) 
oświadcza, że wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie danych w celu realizacji postanowień umowy turystycznej przez ZIDO sp. z o.o. sp. k. jak i 
umowy ubezpieczenia przez AXA TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie  oraz przyjmuje do wiadomości, że służy mu prawo dostępu do jego danych 
osobowych oraz ich poprawiania; (3) oświadcza, że zwalnia lekarzy leczących go w kraju i za granicą z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej 
oraz zezwala na udostępnienie dokumentacji medycznej ubezpieczycielowi. Umowa zostaje również zawarta w momencie wpłaty zaliczki przez 
klienta na konto bankowe ZIDO sp. z o.o. sp. k. , nawet w wypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy na adres Biura Podróży. Wpłata 
zaliczki będzie rozumiana jako wola zawarcia niniejszej umowy przez klienta. Klient potwierdza również, że został poinformowany, iż ubezpieczenie 
AXA  nie pokrywa kosztów związanych z chorobami przewlekłymi i nowotworowymi.

Harmonogram płatności, z podziałem na dwie lub trzy transze (w zależności od danego terminu i miejsca wyjazdu),  realizowany jest na 
podstawie warunków uczestnictwa określonych wyraźnie w ofercie danego wyjazdu oraz dodatkowo wysłanych drogą e-mailową podczas 
dokonywania rezerwacji. Warunki uczestnictwa jasno określają terminy wpłat poszczególnych transz. Decyduje data przelewu.  Pierwsza 
wpłata powinna nastąpić nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu rezerwacji.

WYRAŻAM /  NIE WYRAŻAM * chęć/ci otrzymania pamiątkowych materiałów z wyjazdu (zdjęcia i/lub filmy) na których widnieję mój 
wizerunek i jednocześnie oświadczam, że zgadzam się na udostępnienie materiałów z moim wizerunkiem innym uczestniczkom wyjazdu (szczególnie
zdjęcia grupowe), oraz zamieszczenia ich na stronach internetowych organizatora w dziale galeria zdjęć z wyjazdu i innych. Ponadto potwierdzam, iż 
każda z osób przeze mnie zgłaszanych na wyjazd również oświadcza jednakowo.

Podpis reprezentanta biura podróży

* niepotrzebne skreślić

Podpis klienta

http://www.skimaniak.org/
http://www.skimaniak.org/


Załącznik nr 1 do umowy turystycznej:

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY WYCIECZEK BIURA PODRÓŻY ZIDO sp. z o.o.
sp.k.  z siedzibą we Wrocławiu ul. Szmaragdowa 22, kod pocztowy: 52-215. Regon: 364965340,

zapisanej pod numerem KRS:0000628244 , NIP:8992794377.

I. Preambula

1.  Niniejsze  Ogólne  warunki  handlowe
stanowią  integralną  część  umowy  wycieczki
(w  dalszej  treści  UW)  zawieranych   przez
klientów  biura  podróży  ZIDO  (dalej  zwane
BP), na podstawie których klienci uczestniczą
w wycieczkach albo korzystają z usług świad-
czonych i organizowanych przez BP. 

2. BP organizuje  wycieczki wymienione
w   katalogu  na  stronie  internetowej
www.skimaniak.org i/lub  www.zido.pl  oraz
wycieczki i usługi turystyczne na zamówienie
dla  indywidualnych  klientów  i  grup  według
ugody  (w  dalszej  treści  „wycieczka“).  Dla
klientów z transportem własnym załatwia za-
kwaterowanie  w  hotelach,  apartamentach  i
campingach,  łącznie  z  następnymi  usługami
związanymi  z  ruchem  turystycznym  (m.in.
karnetami,  szkoleniem narciarskim etc.  jeżeli
tak stanowi oferta konkretnego wyjazdu).

II. Przedmiot warunków 

1.Przedmiotem  niniejszych  warunków
ogólnych jest uregulowanie niektórych poniżej
określonych okoliczności wynikających z UW
zawartej pomiędzy BP jako organizatorem wy-
cieczki i klientem jako uczestnikiem wyciecz-
ki. 

2. W razie podania w UW warunków od-
biegających od uregulowania ogólnego zawar-
tego w niniejszych Warunkach ogólnych, za-
twierdzonych przez BP, obowiązują w pierw-
szej kolejności dane podane w UW. 

III. Zawarcie umowy o wycieczkę

1. UW organizowanej przez BP zawiera
określenie stron umowy, charakter wycieczki,
termin jej rozpoczęcia i zakończenia, określe-
nie wszystkich świadczonych usług turystycz-
nych zawartych w cenie wycieczki, miejsce i
czas ich świadczenia, cenę wycieczki, łącznie
z harmonogramem czasowym płatności i wy-
sokością  poszczególnych  zaliczek,  określenie
opłat niezawartych w cenie  ogólnej , określe-
nie możliwości klienta w zakresie dochodzenia
praw wynikających z niewywiązania się orga-
nizatora  z  zobowiązań,  łącznie  z  ustaleniem
terminu  dochodzenia  praw   oraz  wysokości
odstępnego,  uiszczonego  przez  klienta  na
rzecz organizatora w przypadkach uregulowa-
nych w kodeksie cywilnym. Klient ponosi od-
powiedzialność  za  poprawność   wszystkich
danych podanych przez klienta w UW. 

2. Umowa o wycieczkę wchodzi w życie
nadzień jej podpisania przez obie strony umo-
wy,  ze skutkiem w momencie  uregulowania
zaliczki na cenę wycieczki. W przypadku nie-
uregulowania przez klienta należycie i termi-
nowo zaliczki za wycieczkę, umowa wyciecz-
ki  wygasa  od początku.  W razie  ustnego za-
warcia umowy wycieczki (UW), BP  przekaże
klientowi potwierdzenie wycieczki. 

3. Za spełnienie zobowiązań innych zgło-

szonych osób wymienionych w UW odpowia-
da klient  (zamawiający),  z  którym zawierana
jest UW. 

4.  Szczegóły zakwaterowania,   lokaliza-
cji, kategorii, stopnia wyposażenia i głównych
cech  charakterystycznych,  ewentualny  trans-
port, tzn. gatunek, charakterystyka i kategoria
środka transportu oraz dane o przebiegu drogi,
charakterystyka żywienia, tzn. jego formy i za-
kresu, o ile takie usługi wchodzą w zakres wy-
cieczki,  wynika  z  katalogu  wycieczek  BP,
oferty  internetowej  albo  z  pozostałych  ofert
przygotowanych przez BP, które są do dyspo-
zycji klienta. W  razie nieokreślenia takich da-
nych w katalogu, ofercie internetowej albo in-
nych ofertach BP, powinny być takie dane po-
dane bezpośrednio w UW zawartej pomiędzy
klientem i BP. 

5.  Osoby  zainteresowane  uczestnic-
twem w wyjazdach mają możliwość dokona-
nia zgłoszenia drogą e-mailową na adres biu-
ro@skimaniak.org  lub  poprzez  system rezer-
wacyjny.

IV. Cena wycieczki

1.  Cena  wycieczki  ustalona  jest  w zgo-
dzie z katalogiem wycieczek przygotowanym
przez BP, ofertą internetową albo pozostałymi
ofertami BP. Ogólna cena wycieczki podana w
UW jest  końcowa,  z  wyjątkiem  obowiązko-
wych opłat na rzecz podmiotów trzecich, które
klient powinien uregulować na miejscu pobytu
w walucie lokalnej (informacje o takich opła-
tach zawsze zawarte są w ofercie wycieczki na
stronie  internetowej  www.skimaniak.org i/lub
www.zido.pl lub w katalogu wycieczek w wa-
runkach uczestnictwa odnoszących się do da-
nej wycieczki oraz w informacji „cena zawiera
/cena  nie  zawiera”).  Przez opłaty takie  rozu-
mie się w szczególności lokalne podatki tury-
styczne, karty klubowe / zniżkowe wykupowa-
ne na miejscu, kaucje za karnety/apartamenty,
wynajem  bielizny  pościelowej,  ręczników,
wejścia do stref wellness w hotelu etc.. bezpo-
średnio w w obiekcie zakwaterowania itp.

2. Cena wycieczki zawiera usługi dokład-
nie określone dla każdej wycieczki w katalogu
BP, ofercie internetowej albo w  innych ofer-
tach  przygotowanych  przez  BP,  względnie
szczegółowo określone w UW.

3. W przypadku zakupu wycieczki w ter-
minie do 30 dni od daty wycieczki, z reguły
płatność za wycieczkę następuje w dwóch, lub
trzech ratach. Pierwsza wpłata jednak zawsze
musi nastąpić w momencie rezerwacji i w wy-
sokości równej tej określonej w harmonogra-
mie  płatności  lub  warunkach  uczestnictwa.
Szczegóły płatność określa harmonogram płat-
ności oraz warunki uczestnictwa odnoszące się
do danej oferty i terminu (dostępne w katalogu
wycieczek lub na stronie internetowej).

4. W przypadku zakupu wycieczki poni-
żej 30 dni przed datą wycieczki najczęściej na-
stępuję jedna płatność całej sumy na konto BP

w momencie rezerwacji wyjazdu (najdalej 24
godziny  od  momentu  rezerwacji  –  decyduje
data wpływu środków na konto organizatora)
chyba,  że  oferta,  warunki  uczestnictwa  lub
harmonogram płatności wyraźnie określa inny
termin wpłat. 

5.  W każdym przypadku całkowita płat-
ność za wycieczkę musi być uregulowana na
konto BP ZIDO przed rozpoczęciem wyciecz-
ki. W przypadku gdy się tak nie stanie BP nie
ma obowiązku zapewnić usług wymienionych
w umowie na rzecz klienta lub ma prawo je
ograniczyć jedynie do części które zostały po-
kryte przez wpłatę  klienta ( jednak w tym dru-
gim wypadku musi zostać zawarta ugoda zaak-
ceptowana przez obie strony klienta i BP)

5.Klient  powinien  uregulować  cenę  wy-
cieczki w ratach na rzecz BP.  Zapłatę realizuje
samodzielnie przelewem na rachunek BP,
Raiffeisen Bank Polska S. A., nr rach. 40 1750
0012 0000 0000 3405 0554 , albo za pośred-
nictwem autoryzowanego przedstawiciela han-
dlowego BP, za pośrednictwem którego doszło
do  zawarcia  UW.   Za  należyte  i  terminowe
uregulowanie rat na cenę wycieczki odpowia-
da  każdorazowo  klient.  W  razie  uiszczenia
ceny  wycieczki  przelewem  na  rachunek  jest
cena (względnie. zaliczka albo dopłata) uwa-
żana za uregulowaną w dniu zapisania na do-
bro rachunku BP. 

6. BP uprawnione jest do zmiany sposobu
i  terminu  zapłaty  za  wycieczkę,  jednak  taka
zmiana  powinna  być  określona  w  UW,
względnie  oznajmiona klientowi i  zaakcepto-
wana przez niego.

7. W razie nieuregulowania zaliczki, do-
płaty do ceny wycieczki albo całej ceny wy-
cieczki w przypadku zapłaty jednorazowej w
ustalonym terminie, przysługuje BP prawo do
odstąpienia od UW. Klient powinien w takim
przypadku uiścić odstępne (opłaty anulacyjne)
w wysokości ustalonej w art. VIII. Przed od-
stąpieniem  od  umowy  może  BP  ustalić  dla
klienta dodatkowy termin do zapłaty. W razie
nieskorzystania przez BP z prawa do odstąpie-
nia  od umowy oraz  nieuregulowania  ceny w
pełnej  wysokości  przed  rozpoczęciem  wy-
cieczki powinien klient zapłacić na rzecz BP
100  %  końcowej  ceny  wycieczki,  łącznie  z
wszystkimi  uzgodnionymi  usługami  fakulta-
tywnymi do 3 dni od rozpoczęcia wycieczki.
Na poczet tej kwoty zostaną automatycznie za-
liczone już uregulowane zaliczki na cenę wy-
cieczki, a klient wyraża na to zgodę. 

V. Zmiana ceny wycieczki

1. Kalkulacja cen wycieczek BP realizo-
wana jest na podstawie kursów paliwa i walut
na dzień decydujący podany w odpowiednim
katalogu,  w ofercie  internetowej  albo innych
ofertach  BP lub  samej  UW.  BP uprawnione
jest  do  jednostronnego  podwyższenia  ceny
wycieczki  podanej  w  umowie  wycieczki  na
warunkach ustalonych w niniejszym artykule.

http://www.zido.pl/
http://www.zido.pl/
http://www.skimaniak.org/
http://www.skimaniak.org/


2. Podwyższenie ceny wycieczki możliwe
jest pod warunkiem wzrostu: 

 a) ceny przewozu, łącznie z cenami pali-
wa, i/lub 

 b)  opłat  związanych  z  przewozem,  np.
opłat  lotniskowych,  portowych,  opłat  bezpie-
czeństwa, zawartych w cenie wycieczki, i/lub 

c)  kursu  wymiany  polskiego  złotego
(PLN) w stosunku do waluty zastosowanej do
ustalenia ceny wycieczki średnio o  10 %, o ile
do takiej zmiany dojdzie do 21 dnia przed roz-
poczęciem wycieczki;  jednocześnie powinien
być  dokładnie  określony  sposób  obliczenia
wzrostu ceny. Jeżeli wyraźnie nie określono w
ofercie lub w samej UW inaczej to przyjmuje
się  że  waluta  zastosowana do ustalenia  ceny
wycieczki przez BP to waluta EURO.

3.  Sposób  obliczenia  wzrostu  ceny  wy-
cieczki: Ad 2b)W razie wzrostu opłat związa-
nych  z  przewozem,  np.  opłat  lotniskowych,
portowych, opłat bezpieczeństwa, zawartych w
cenie wycieczki, BP uprawnione jest do jedno-
stronnego  podwyższenia  ceny  wycieczki  o
kwotę  odpowiadającą  wzrostowi  opłaty  na
osobę. Ad 2c) W razie spadku kursu wymiany
złotego polskiego zastosowanego do ustalenia
ceny wycieczki średnio o ponad 10 % w sto-
sunku  do  waluty  zastosowanej  do  ustalenia
ceny wycieczki, BP uprawnione jest do jedno-
stronnego  podwyższenia  ceny  wycieczki  o
kwotę odpowiadającą procentowej wysokości
zmiany  kursu  usług  uiszczonych  w  walucie
obcej.  Dzień  decydujący  do  ustalenia  ceny
usług podany jest w katalogu, cenniku albo in-
nej  formie  oferty  wycieczek  lub  samej  UW.
Decydującym kursem wymiany jest kurs wy-
miany ustalony przez Narodowy Bank Polski
(NBP).

 
4.  Pisemne oznajmienie  w sprawie  pod-

wyższenia  ceny  powinno  być  wysłane  do
klienta nie później niż 21 dni przed rozpoczę-
ciem wycieczki. 

VI. Prawa i obowiązki klienta

1.Klient uprawniony jest do: 
a)  wymagania  wszystkich  usług  ustalo-

nych szczegółowo dla każdej wycieczki, 
b) reklamowania ewentualnych wad wy-

świadczonych  usług;  wszystkie  reklamacje
klient powinien zgłosić na miejscu powstania
wady, najlepiej na piśmie, odpowiedniemu re-
zydentowi albo przedstawicielowi biura podró-
ży;  w  przypadku  nierozwiązania  sprawy  na
miejscu  trzeba  reklamację  zgłosić  na  piśmie
bezpośrednio do BP, nie później niż do 1 mie-
siąca po powrocie z wycieczki, w odwrotnym
przypadku nie zostanie reklamacja rozpatrzo-
na, 

c) zapoznania się z wszystkimi ewentual-
nymi  zmianami  terminu,  programu,  zakresu
oraz jakości usług i ceny wycieczki.

2.Po  zawarciu  UW  można  na  wniosek
klienta przeprowadzić  zmianę osoby klienta, o
ile jest to obiektywnie możliwe (z  uwzględ-
nieniem  możliwości  czasowych  i  warunków
po stronie innych usługodawców). Przed roz-
poczęciem  wycieczki  jest  klient  uprawniony
do pisemnego poinformowania BP o innej oso-
bie  wymienionej  w  oświadczeniu,  która  za-
miast 

klienta będzie uczestniczyła w wycieczce.
Na dzień doręczenia oświadczenia osoba wy-
mieniona  w  oświadczeniu  zostaje  klientem.
Oświadczenie  musi  zawierać  poświadczenie
nowego klienta,  dotyczące  zgody na  zawartą

UW. Pierwotny i nowy klient wspólnie i soli-
darnie odpowiadają za zapłatę ceny wycieczki.
W takim wypadku klient powinien uregulować
opłatę  manipulacyjną  w  wysokości  50
PLN/osoba (organizator może jednak zmniej-
szyć tę opłatę lub z niej zrezygnować, jeżeli
nie  poniesie  w związku  ze  zmianą  dodatko-
wych kosztów). 

3. Klient uprawniony jest do wymagania
od BP częściowej zmiany zamówionych usług
fakultatywnych, już wymienionych w UW (typ
karnetu, zmiana usług plażowych, itp.) na inne
usługi. Jeżeli taka zmiana będzie możliwa i zo-
stanie zrealizowana, klient powinien uregulo-
wać  opłatę  manipulacyjną  w  wysokości  50
PLN/osoba (organizator może jednak zmniej-
szyć tę opłatę lub z niej zrezygnować, jeżeli
nie  poniesie  w związku  ze  zmianą  dodatko-
wych kosztów). 

4. Klient powinien: 
a) uregulować uzgodnioną cenę wyciecz-

ki oraz innych usług fakultatywnych / szkoleń
według wyżej wymienionych warunków, 

b)  rozpocząć  wycieczkę  w  ustalonym
czasie,  względnie.  stawić  się  na  określone
miejsce odjazdu/zakwaterowania (rozpoczęcia
wycieczki/imprezy) w określonym czasie, 

c)  zapewnić  ważny  dokument  podróży,
względnie. odpowiednie wizy wjazdowe jeżeli
są wymagane (o czym BP informuje przed wy-
jazdem), 

d)  przestrzegać  przepisy  paszportowe,
celne, zdrowotne oraz inne w kraju, do którego
podróżuje; wszystkie koszty powstałe

w wyniku nieprzestrzegania takich prze-
pisów ponosi klient; klient został w trakcie za-
wierania umowy o  wycieczkę poinformowany
o formalnościach paszportowych, wizowych i
zdrowotnych, koniecznych podczas podróży i
pobytu, o zwykłych cenach i terminach ich za-
łatwienia, 

e) przestrzegać instrukcji dla uczestników
wycieczki  oraz  instrukcje  pilota,  rezydenta
albo innej osoby upoważnionej przez BP, po-
noszącej odpowiedzialność za wycieczkę, 

f) powstałe wady oznajmić bezzwłocznie
odpowiedniemu rezydentowi, pilotowi, przed-
stawicielowi biura  podróży albo innej  osobie
upoważnionej przez BP, ponoszącej odpowie-
dzialność za wycieczkę; jeżeli oznajmienie w
powyższy sposób nie  jest  możliwe, trzeba  je
złożyć  po  powrocie  z  wycieczki  na  piśmie
bezpośrednio do BP, 

g)  przestrzegać  warunków  dotyczących
zakwaterowania, żywienia, przewozu oraz

innych usług, określone przez danych 
usługodawców, 
h)przestrzegać innych obowiązków usta-

lonych
w przepisach prawa. 

5.  W przypadku reklamacji  klient  powi-
nien najpierw wejść w  kontakt z przedstawi-
cielem  BP w  miejscu  realizacji  wycieczki  i
złożyć reklamację, najlepiej na piśmie. 

6.  Klientowi,  który  nie  skorzystał  z
wszystkich uzgodnionych usług bez przyczyny
leżącej  po stronie  BP,  nie przysługuje  prawo
do odszkodowania.

7. Za szkody spowodowane przez uczest-
nika  wyjazdu odpowiada  uczestnik.  W przy-
padku szkód wyrządzonych przez dzieci odpo-
wiadają finansowo rodzice lub prawni opieku-
nowie.

8. Dzieci i młodzież do 18-tego roku ży-
cia mogą uczestniczyć w wyjazdach zorgani-
zowanych przez biuro podróży ZIDO sp. z o.o.
sp.  k.  wyłącznie  pod  opieką  osoby  dorosłej
chyba, że w ofercie, UW , względnie regula-
minie wyjazdu, wyraźnie określono inaczej.

9. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do
posiadania na miejscu wyjazdu dokumentu po-
twierdzającego wiek i tożsamość.

VII. Prawa i obowiązki BP

1.  BP  uprawnione  jest  przed  rozpoczę-
ciem wycieczki z  przyczyn obiektywnych do
zmiany warunków UW oraz do przedstawienia
zmiany UW klientowi. BP  jest zobowiązane
do  podania  przyczyn  zmiany  warunków,  w
szczególności podwyższenia ceny wycieczki w
zgodzie  z  art.  V.  niniejszych  Warunków.  W
przypadku zmiany UW przez BP przysługuje
klientowi prawo do zatwierdzenia zmiany UW
albo do odstąpienia  od UW (bez  wymagania
opłat  związanych  z  anulowaniem  wycieczki,
czy innych kosztów i opłat manipulacyjnych).
W przypadku odstąpienia od umowy wyciecz-
ki z powodu zmiany umowy przez BP klient
otrzymuje od BP zwrot wszelkich wpłat doko-
nanych  na  poczet  wycieczki.  Jeżeli  klient  w
terminie 7 dni od doręczenia propozycji zmia-
ny UW nie poinformuje BP o odrzuceniu pro-
pozycji zmiany i odstąpieniu od UW, zmiana
jest uważana za zatwierdzoną. 

2. W szczególności BP ma prawo odwo-
łać wycieczkę lub zmienić warunki UW w na-
stępujących sytuacjach:

a) w przypadku braku warunków narciar-
skich,  bardzo  złych  warunków  pogodowych
lub  niewystarczającej  liczby  uczestników
(mniej niż 25 osób), organizator zastrzega so-
bie prawo do odwołania wyjazdu 

b)  drastycznej  zmiany  warunków  przez
kontrahenta  lub  dostawcę  BP   wpływającej
bezpośrednio na usługi zawarte w UW  łączą-
cej BP i klienta.

3 .  W wypadku odwołania wycieczki ze
względu na sytuacje zaistniałe ad 2a) i ad 2b)
klient nie będzie rościł   pretensji, a w szcze-
gólności odszkodowawczych od BP (oczywi-
ście BP dokona zwrotu wszelkich wpłat doko-
nany przez  klienta  na  poczet  odwołanej  wy-
cieczki).

4. Jednocześnie BP zastrzega też, że gór-
na  granica  odpowiedzialności  odszkodowaw-
czej BP w każdej sytuacji nie może przesko-
czyć  dwu-krotności  ceny  zapłaconej  za  wy-
cieczkę przez klienta. Ograniczenie to nie do-
tyczy szkód na osobie.

5.  Odwołanie świadczeń przez świadcze-
niodawce  może  nastąpić  także,  gdy  przepro-
wadzenie  świadczenia  zostaną  szczególnie
utrudnione  lub  zagrożone  z  powodu zdarzeń
noszących cechy siły wyższej, takich jak decy-
zje  władz  państwowych,  klęski  żywiołowe,
rozruchy, strajki i inne przyczyny mogące za-
grozić  bezpiecznemu  przebiegowi  danego
świadczenia.

6.  Za  zmianę  warunków umownych nie
uważa się mianowicie: 

a)zmian, niepowodujących zmianę desty-
nacji wycieczki, kategorii zakwaterowania, ży-
wienia,  formy  przewozu,  itp.  (np.  godzina  i
miejsce odjazdu), 

b)  zmian  programu  wycieczki  polegają-



cych  na  zastąpieniu  pierwotnego  programu
programem  zastępczym,  spowodowanych
przez nieoczekiwane okoliczności. 

7.  W  razie  wycieczki,  której  realizacja
uwarunkowana jest przez uzyskanie minimal-
nej  liczby  klientów  jest  BP  uprawnione  w
przypadku  nieuzyskania  minimalnej  liczby
klientów  do  anulowania  wycieczki,  powinno
jednak  poinformować  klienta  przynajmniej  3
dni przed planowanym terminem rozpoczęcia
wycieczki  i  bezzwłocznie  zwrócić  klientowi
wszystkie zrealizowane płatności. W przypad-
ku anulowania wycieczki z wymienionej przy-
czyny przysługuje klientowi pierwszeństwo w
uzyskaniu  wolnego miejsca  w podobnej  wy-
cieczce.  Wyjazd  /  świadczenie  fakultatywne
może być z powodu braku klientów anulowa-
ny również podczas pobytu na wyciecze. Mi-
nimalna ilość uczestników np. na dany rodzaj
szkolenia  narciarskiego  jest  zazwyczaj  okre-
ślona wyrażenie w danej ofercie. Jeżeli tak nie
jest  przyjmuje  się,  że  potrzeba  minimum  4
osoby o takim samym stopniu zaawansowania
w przypadku grup początkujących oraz mini-
mum 6 osób w przypadku grup zaawansowa-
nych które wybierają dany rodzaj szkolenia –
jednakowy  pod  kątem  czasu  szkolenia,  za-
awansowania i ilości dni.

8.  BP  powinno  zapewnić  świadczenie
wszystkich usług zawartych w cenie wyciecz-
ki; w razie niemożliwości zapewnienia wszyst-
kich uzgodnionych usług  powinno  nieodpłat-
nie zapewnić odpowiedni wariant alternatyw-
ny; w przypadku obniżenia jakości albo zakre-
su  usług  powinno  zwrócić  klientowi  różnicę
ceny zamówionej i realizowanej usługi. 

9.  BP powinno w przypadku uzasadnio-
nych skarg z strony klienta podczas wycieczki
za pośrednictwem miejscowego rezydenta BP
albo innej osoby upoważnionej przez BP, po-
noszącej odpowiedzialność za wycieczkę pod-
jąć wszelkie starania w celu natychmiastowe-
go usunięcia wad albo w celu zapewnienia od-
powiednich rozwiązań zastępczych.

10.  Warunkiem do zapewnienia poprawy
stanu jest zgłoszenie zastrzeżeń przez klienta.
Reklamacja nie może zostać uznana w przy-
padku, kiedy reklamowane wady nie  są spo-
wodowane  przez  BP albo  przez  innego  do-
stawcę usług turystycznych,  świadczonych w
ramach wycieczki, a jednocześnie: 

 a) wady spowodowane są albo wynikają
z postępowania klienta, i/lub 

b) niespełnienie albo nieodpowiednie peł-
nienie  zobowiązań  spowodowane  jest  przez
stronę  trzecią,  niezwiązaną  z  świadczeniem
uzgodnionych usług, i/lub 

c)  wady  albo  zmiany  są  wynikiem nie-
oczekiwanego działania  siły wyższej; za siłę
wyższą  uważane są  okoliczności  powstałe  w
wyniku  nieoczekiwanych  i  nieodwracalnych
zdarzeń o  charakterze  nadzwyczajnym,  unie-
możliwiające  należyte  świadczenie  z  góry
uzgodnionych  usług;  przejawy  siły  wyższej,
np. ekstremalne zjawiska atmosferyczne, kwa-
rantanna, konflikt zbrojny, itp. wykluczają od-
powiedzialność BP ze względu na zaspokoje-
nie jakichkolwiek roszczeń klientów wynikają-
cych z powstałych zmian i zmian, podanych w
niniejszym ustępie. 

11. W przypadku zmian rozkładów lotów
albo  jazdy,  typu  i  trasy  środka  transportu  o
charakterze nieistotnym nie ponosi BP odpo-
wiedzialności za szkody spowodowane klien-

tom w wyniku takich zmian.

12.  Uczestnicy  odpowiednio  wcześnie
przed planowym terminem wyjazdu otrzymają
drogą

e-mailową wszelkie dane adresowe miej-
sca  zakwaterowania,  proponowaną  trasę  po-
dróży,  jak  również  przypomnienie  o  wzięciu
np. dokumentów tożsamości ze zdjęciem i in-
nych istotnych rzeczy. Wszelki informacje wy-
słane  przez  organizatora  na  podany  podczas
zgłoszenia,  przez  uczestnika,  adres  e-mail
uznaje się za doręczone do uczestnika.

13.  BP nie  bierze  odpowiedzialności  za
ewentualne skutki wypadku np. na stoku po-
wstałe nie z winy organizatora. W przypadku
wycieczek narciarskich uczestnik powinien za-
dbać o odpowiedni ubiór narciarski,  sprawny
technicznie,  własny  lub  wypożyczony  sprzęt
oraz kask narciarski.

14.  Każdy uczestnik wyjazdu jest  ubez-
pieczany przez organizatora w zakresie kosz-
tów leczenia (KL)  oraz następstw nieszczęśli-
wych wypadków (NNW) poza granicami kraju
a w wypadku wycieczek narciarskich także w
zakresie  odpowiedzialności  cywilnej  (OC)  –
szczegóły  dotyczące  ubezpieczenia  uczestnik
otrzymuje  najpóźniej  w  momencie  zaksięgo-
wania wpłaty na koncie bankowym organiza-
tora  (razem z  ogólnymi  warunkami  ubezpie-
czenia).

VIII. Odstąpienie od umowy o wyciecz-
kę

1. BP uprawnione jest do odstąpienia od
UOW tylko w przypadkach wyraźnie wymie-
nionych  w UW, niniejszych Warunkach albo
ogólnie obowiązujących przepisach prawa. 

2. BP może odstąpić od umowy w okresie
14 dni od daty zaksięgowania na swoim kon-
cie bankowym wpłaty zaliczki  od uczestnika
bez  podania  przyczyny  (w  takiej  sytuacji
100% wpłaconej kwoty jest zwracane na konto
uczestnika, z którego została dokonana wpła-
ta). Organizator odstępując od umowy w ter-
minie późniejszym powinien wskazać konkret-
ną przyczynę odstąpienia, zawartą w  UW, re-
gulaminie wyjazdów lub  w ogólnych warun-
kach sprzedaży wycieczek.

3.  BP  uprawnione  jest  do  odstąpienia
mianowicie  z  powodu naruszenia  ustalonych
obowiązków przez klienta. Jeżeli klient przed
rozpoczęciem  wycieczki  nie  wywiąże  się  z
swoich obowiązków i BP w związku z tym od-
stąpi od UW, powinien klient zapłacić odstęp-
ne (opłatę anulacyjną) w wysokości 100 % z
ogólnej ceny wycieczki.  W przypadku odstą-
pienia BP od UW z  powodu niewywiązania
się klienta z obowiązków po rozpoczęciu wy-
cieczki, doręcza klientowi oświadczenie o  od-
stąpieniu  (oznajmienie  o  wykluczeniu  z  wy-
cieczki)  rezydent BP albo inna osoba upraw-
niona  przez BP,  ponosząca odpowiedzialność
za  wycieczkę.  Po  doręczeniu  oznajmienia
klientowi wygasa obowiązek BP do świadcze-
nia klientowi jakichkolwiek usług według UW.
Klientowi w takim przypadku nie przysługuje
prawo do zwrotu części ceny niewykorzysta-
nych  usług,  klient  jednak  powinien  uregulo-
wać na rzecz BP koszty powstałe w związku z
jego transportem zwrotnym na miejsce odjaz-
du oraz ewentualną powstałą szkodę. 

4.  Klient jest poza przypadkami wymie-

nionymi  w  niniejszych  warunkach  i  ogólnie
obowiązujących przepisach prawa uprawniony
do pisemnego odstąpienia od UW w każdym
czasie przed rozpoczęciem wycieczki bez po-
dania przyczyny. Stosunek umowny wygasa i
uczestnictwo anulowane jest na dzień doręcze-
nia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od
umowy (anulowaniu) do BP. Klient przyjmuje
do wiadomości, że w wyniku jego odstąpienia
powstaje  BP   szkoda  tytułem  poniesionych
kosztów w związku z dokonanymi już przygo-
towaniami do zorganizowania  danego świad-
czenia na rzecz klienta. Z tego tytułu BP za-
strzega sobie prawo żądania zapłaty kwot sta-
nowiących równowartość rzeczywistych kosz-
tów, w wysokości nie wyższej niż ustalona w
punkcie 4, poniesionych w związku z dokona-
nymi już przygotowaniami do zorganizowania
danego świadczenia na rzecz świadczeniobior-
cy.  Podczas ustalania wysokości opłat z tytułu
rezygnacji z wycieczki decyduje data doręcze-
nia spółce BP pisemnego oświadczenia o od-
stąpieniu od UW.

 
5. W przypadku rezygnacji ze świadczeń

z powodów niezależnych od świadczeniodaw-
cy , świadczeniodawca zastrzega sobie prawo
żądania zapłaty kwot stanowiących równowar-
tość rzeczywistych kosztów, w wysokości nie
wyższej niż ustalona poniżej, poniesionych w
związku  z  dokonanymi  już  przygotowaniami
do  zorganizowania  danego  świadczenia  na
rzecz  klienta.  Koszty  rezygnacji  z  uczestnic-
twa maksymalnie wynoszą:

a)  30 % - całkowitego kosztu , o ile rezy-
gnacja  nastąpi w terminie przekraczającym 60
dni przed pierwszym dniem wyjazdu, 

b)   40 % całkowitego kosztu,  o ile rezy-
gnacja  nastąpi  w  okresie  od  59  do  40  dnia
przed pierwszym dniem wyjazdu, 

c) 50 % całkowitego kosztu,  o  ile rezy-
gnacja  nastąpi  w  okresie  od  39  do  20  dnia
przed pierwszym dniem wyjazdu, 

d) 75  % całkowitego  kosztu,  o  ile rezy-
gnacja  nastąpi od 19 do 10 dnia przed pierw-
szym dniem wyjazdu, 

e) 90  %  całkowitego  kosztu,  o  ile rezy-
gnacja  nastąpi w okresie od 9 i przed pierw-
szym dniem wyjazdu. 

6. W przypadku częściowego anulowania
zakwaterowania  klient  powinien  uregulować
faktyczne koszty związane z częściowym anu-
lowaniem. 

7. Opłaty anulacyjne za przewóz wynoszą
w  przypadku  odstąpienia  od  UW  z  strony
klienta  w okresie krótszym niż  30 dni  przed
rozpoczęciem wycieczki do 100 % z ceny da-
nego przewozu, bez względu na przyczynę od-
stąpienia.

8. Wszystkie opłaty z tytułu rezygnacji w
wycieczce płatne są natychmiast. Już zapłaco-
ne  zaliczki  na  cenę  wycieczki  będą  automa-
tycznie zaliczone na poczet opłat z tytułu rezy-
gnacji, na co klient wyraża zgodę.

IX. Ubezpieczenie turystyczne

1.BP pośredniczy w zawarciu ubezpiecze-
nia na rzecz klienta. W cenach  wycieczek  jest
zawarte ubezpieczenie turystyczne (chyba, że
mowa jedynie o pojedynczych usługach, a nie
kompleksowej imprezie  – wtedy  ubezpiecze-
nie  nie  jest  zawarte  w cenie  usługi).  Ogólne
warunki  ubezpieczenia  (OWU)  są  załączone
do  każdej  umowy wycieczki  (UW),  wraz  ze



wskazaniem  zakresu  i  sum  ubezpieczenia.
Ubezpieczającym  jest   osoba  zawierająca
umowę  wycieczki  (UW),  ubezpieczonymi  są
osoby uczestniczące w  wycieczce, względnie.
osoby, których imiona i nazwiska wymienione
są w części dotyczącej ubezpieczenia albo oso-
by  określone  za  pomocą  odsyłacza.  Okres
ważności  ubezpieczenia  odpowiada  długości
wycieczki. Szczegółowe informacje dotyczące
zakresu ubezpieczenia, wypadków ubezpiecze-
niowych,  ryzyk  ubezpieczeniowych,  świad-
czeń,  sposobów  wygaśnięcia  ubezpieczenia,
opłat od rezygnacji z wycieczki, wykluczeń z
ubezpieczenia  i   procedur  dochodzenia  od-
szkodowania podane są w warunkach  zawar-
tego ubezpieczenia  (produkty ubezpieczenio-
we).  Klient  może  dodatkowo wykupić  ubez-
pieczenie  rezygnacji  z  podróży,   w tym celu
klient musi powiadomić BP o zamiarze zawar-
cia ubezpieczenia od rezygnacji z koszów po-
dróży  oraz  opłacić  dodatkową  składkę  wyli-
czoną i przedstawioną przez BP. Klient przez
podpisanie  UW również  poświadcza,  że  jest
uprawniony do zawarcia ubezpieczenia też dla
innych osób (ubezpieczonych) wymienionych
w UW i przekazano mu informacje dotyczące
ubezpieczenia  turystycznego  i  warunki  ubez-
pieczenia, a także, że przekazał on te warunki
wszystkim ubezpieczonym zgłoszonym przez
niego na UW. 

2. Możliwe jest również zawarcie za po-
średnictwem BP ubezpieczenia w okresie wła-
snego  dojazdu  klienta  na  miejsce  wycieczki
(tzn. w czasie dojazdu własnego). W tym celu
klient  musi  powiadomić   BP o  takiej  woli  i
opłacić dodatkowa składkę z tego tytułu.

X. Ochrona danych osobowych

1.BP przetwarza dane osobowe klientów
w  zgodzie  z  ustawą  nr   101/2000  Dz.  –  o
ochronie  danych  osobowych.  Dane  osobowe
przetwarzane są w sposób bezpieczny w bazie
danych BP. 

2. Klient z zawarciem UW przyjmuje do
wiadomości, że przekazuje BP dane osobowe
w zakresie podanym w UW w celu świadcze-
nia usług przez BP, wynikających z zawartej
UW oraz  usług  związanych  (mianowicie  za-
pewnienie  zakwaterowania,  transportu,  po-
średnictwo  w  ubezpieczeniu,  itp.),  a  wymie-
nione dane osobowe będą przetwarzane przez
BP z możliwością ich przekazania dostawcom
usług  wynikających  z  umowy  o  wycieczkę,
względnie.  z  umowy   ubezpieczenia,  przez
których mogą być przetwarzane. Klient przez
podpisanie UW wyraża na to zgodę. Przekaza-
nie  wymienionych  danych  osobowych  ko-
nieczne jest do zawarcia UW oraz do jej wy-
konania oraz do zawarcia umowy ubezpiecze-
nia i jej wykonania. W przypadku odmówienia
przekazania  wymienionych  danych  osobo-
wych nie może dojść do zawarcia i wykonania
UW ani umowy ubezpieczenia. 

3. Klient przez podpisanie UW w zgodzie
z  ustawą  nr  101/2000  Dz.  wyraża  zgodę  na
gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie
jego danych osobowych i danych wrażliwych
w  zakresie  niniejszej  umowy  przez  spółkę
ZIDO spółka  z  ograniczoną odpowiedzialno-
ścią sp. k. z siedzibą we Wrocławiu ul. Szma-
ragdowa  22,  kod  pocztowy:  52-215.  Regon:
364965340,  zapisanej  pod  numerem
KRS:0000628244 , NIP:8992794377. jako ad-
ministratora,  tzn.  imiona,  nazwiska,  numeru
telefonu,  e-mailu, adresu, daty urodzenia i nu-

meru PESEL, w celu świadczenia usług oraz
dostarczania produktów biura podróży, w celu
działań  marketingowych  i  handlowych  biura
podróży oraz jego kontrahentów (w szczegól-
ności ubezpieczyciela), względnie. przez inne-
go  podobnego  administratora,  produktów  i
usług  stron  trzecich,  również  na  wysyłanie
ofert świadczenia usług i dostawy produktów
biura podróży pocztą oraz e-mailem. Wymie-
niona zgoda udzielona jest BP na czas nieokre-
ślony  do  pisemnego  odwołania  wymienionej
zgody. Klient dalej potwierdza, że został przez
BP poinformowany o wszystkich prawach wy-
nikających z ustawy nr 101/2000 Dz., miano-
wicie o swoich prawach według §12 i 21 wy-
mienionej  ustawy,  tzn.:  przekazanie  danych
jest dobrowolne, odwołanie zgody jest możli-
we nieodpłatnie w każdym czasie pod adresem
BP,  klientowi  przysługuje  prawo  dostępu  do
danych  osobowych  i  wrażliwych,  prawo  do
poprawy tych danych i blokowania niepopraw-
nych danych, do ich likwidacji,  itd.  W przy-
padku wątpliwości związanych z przestrzega-
niem praw może się klient  w każdym czasie
zwrócić do BP albo bezpośrednio do Urzędu
ochrony danych osobowych. 

XI. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie informacje i dane zawarte w
katalogach i pozostałych ofertach usług przy-
gotowanych przez BP o usługach, cenach i wa-
runkach  podróży  odpowiadają  informacjom
znanym w czasie ich przygotowania. 

 
2.  BP zastrzega sobie  prawo do błędów

drukarskich w katalogu albo innych przygoto-
wanych ofertach w formie drukowanej albo in-
ternetowej. Oferta możliwości zakwaterowania
oraz usług ważna jest do wyczerpania. 

3.  Uczestnictwo  w wyjeździe/wycieczce
jest ponadto równoznaczne z akceptacją regu-
laminu  znajdującego  się  na  stronie
www.  skimaniak.org, który stanowi nieodłącz-
ną część niniejszej umowy.

4.  BP  nie  ponosi  odpowiedzialności  za
warunki  pogodowe panujące  na  miejscu wy-
jazdu, oraz za wszelkie zdarzenia losowe spo-
wodowane wystąpieniem tzw. „siły wyższej”.

5. BP  jest należycie ubezpieczona na wy-
padek  upadłości,  w zakresie  i  na  warunkach
ustalonych w ustawie nr 159/1999 Dz. w za-
kładzie  ubezpieczeń,  posiadającym  pozwole-
nie według odrębnego przepisu na ubezpiecze-
nie w zgodzie z wymienioną ustawą. Aktualne
szczegółowe  informacje  dotyczące  ważnego
ubezpieczenia są do dyspozycji w  internecie,
w wszystkich punktach BP oraz  w punktach
autoryzowanych sprzedawców BP. Klient rów-
nież w zgodzie z  ustawą otrzymuje świadec-
two ubezpieczenia razem z umową o wyciecz-
kę albo potwierdzeniem wycieczki. 

6. Jakakolwiek oferta wycieczki z katalo-
gu,  strony  internetowej  albo  dodatkowych
ofert BP nie jest ofertą w myśl postanowienia
§ 1780 i nast. ustawy nr 89/2012 Dz. – Kodeks
cywilny.

7. W kwestiach nieuregulowanych regula-
minem,  ogólnymi  warunkami  sprzedaży  wy-
cieczek biura podróży  ZIDO sp. z o.o. sp.k. ,
lub samą UW zastosowanie mają przepisy Ko-
deksu  Cywilnego.  Wszelkie  sprawy  sporne
będą  rozpatrywane  przez  Sąd  właściwy  dla
siedziby ZIDO spółka z ograniczoną odpowie-

dzialnością sp. k.

7. Niniejsze Warunki ogólne wchodzą w
życie z skutkiem od dnia 11. 08. 2017. ZIDO
spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością  sp.
k.

http://www.skimaniak.org/
http://www.skimaniak.org/


Załącznik nr. 2 do umowy turystycznej.

UBEZPIECZENIE KLIENTÓW 

Na podstawie umowy generalnej nr. 5068984  zawartej z AXA towarzystwo ubezpieczeń i 
reasekuracji S.A   (dalej: „Ubezpieczyciel“), Klienci biorący udział w Imprezie za granicą 
Rzeczypospolitej Polskiej objęci są podstawowym ubezpieczeniem, które muszą wykupić w 
procesie rezerwacji Imprezy. Zakres podstawowego ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie kosztów
leczenia i transportu, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, 
w przypadku wyjazdów narciarskich także OC** zgodnie z poniższą tabelą:

Ubezpieczenie EUROPA WARIANT II
KL wraz z assistance 20.000 EUR
NNW (następstwa nieszczęśliwych 
wypadków)

2.000 EUR

OC zawiązana z uprawianiem 
narciarstwa, windsurfingu  i jego 
pochodnych

10.000 EUR

KR (koszty ratownictwa) podlimit KL 5.000 EUR

Klienci mają możliwość dobrowolnie, za dodatkową opłatą, rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową w
czasie wyjazdu zagranicznego w stosunku do ochrony podstawowej, o której mowa powyżej. 
Rozszerzona ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zakres ubezpieczenia w wariancie podstawowym 
przedstawionym powyżej oraz wynikający z pakietu dokupionego dodatkowo przez klienta.

Franszyza redukcyjne na każdy wypadek ubezpieczeniowy równa jest 40 EUR * 

* obowiązuje w przypadku gotówkowego pokrywania kosztów leczenia przez Ubezpieczonego bez 
kontaktu z Centralą Alarmową.

Szczegółowe OWU Podróży Kontynenty każdy klient dostaje w momencie zawarcia umowy 
wycieczki z biurem podróży ZiDO.

**Pakiet ubezpieczeniowy obowiązuje od daty rozpoczęcia imprezy do daty zakończenia imprezy 
(najczęściej 8 dni)  w tym pakiet „amatorskie uprawianie narciarstwa” z OC obowiązuje  zgodnie z 
datą obowiązywania karnetu dostarczonego przez Biuro Podróży ZiDO (najczęściej 6 dni). W 
pozostałe dni obowiązuje pakiet KL+NNW bez rozszerzenia o „amatorskie uprawiane narciarstwa”.


