1.

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez
przedsiębiorcę Aleksandra Trzaskowska „Tylko dla Orlic”, wpisanym
do
Centralnej
Ewidencji
Organizatorów
i
Pośredników
Turystycznych Województwa Mazowieckiego pof numerem 2037
(Organizator) pod marką handlowa„Tylko dla Orlic” lub „Motobirds”
(Impreza) oraz program imprezy podany na stronie internetowej
www.tylkodlaorlic.pl oraz www.motobirds.com (Program) stanowią
integralną część umowy pomiędzy uczestnikiem Imprezy
(Uczestnik) a Organizatorem.

2.

Zaoferowane przez Organizatora połączenie usług turystycznych
stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE)
2015/2302. Uczestnikom będą przysługiwały wszystkie prawa UE
mające zastosowanie do imprez turystycznych.

3.

Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za należytą realizację
całości imprezy turystycznej. Organizator zapewni pomoc
podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.

4.

Organizator posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu
Uczestnikom wpłat, gdyby Organizator stał się niewypłacalny.
Więcej informacji dotyczących najważniejszych praw zgodnie z
dyrektywą (UE) 2015/2302

5.

Umowa pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem zostaje zawarta z
chwilą wpłaty przez Uczestnika zadatku, o którym mowa poniżej, na
poczet Imprezy. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją
warunków Imprezy podanych w Programie oraz w korespondencji
e-mailowej pomiędzy Organizatorem oraz Uczestnikiem. (Umowa)

6.

Organizator
poinformuje
Uczestnika
drogą
mailową
o
dokumentach niezbędnych do uczestnictwa w Imprezie oraz
terminie ich dostarczenia do Organizatora. Brak dostarczenia
dokumentów lub ich nieterminowe dostarczenie do Organizatora
jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Imprezie z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. Uczestnik jest
zobowiązany poinformować Organizatora o zmianach danych
osobowych, niezwłocznie, nie później niż na 14 dni przed datą
rozpoczęcia Imprezy. W przypadku braku takiej informacji lub
przekazania jej w terminie uniemożliwiającym załatwienie
niezbędnych
formalności,
Organizator
nie
ponosi
odpowiedzialności za skutki z tego wynikłe, w szczególności
niemożność uczestniczenia Klienta w Imprezie ze skutkiem
rezygnacji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

7.

Uczestnik zobowiązany jest do posiadania podczas Imprezy
ważnych
dokumentów
podróżnych
uprawniających
do
przekraczania granic pomiędzy państwami, na terenie których ma
miejsce Impreza, w szczególności paszportu, ważnej wizy w
przypadku konieczności jej posiadania (o ile nie zapewnia tego
Organizator).

8.

Jeżeli podczas Imprezy Uczestnik nadmiernie spożywa alkohol lub
przyjmuje środki odurzające, lub ma zamiar podróżować
motocyklem, samochodem lub innym środkiem lokomocji w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu lub po środkach odurzających
Organizatorowi przysługuje prawo do wydalenia takiego Uczestnika
z Imprezy. Jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy z winy
Uczestnika. W tej sytuacji Organizator potrąci z zapłaconej ceny
koszty, jakie poniósł w związku z przygotowaniem Imprezy i swoje
wynagrodzenie, a pozostałą kwotę zwróci Uczestnikowi.

9.

Uczestnik decydując się na udział w Imprezie wpłaca zadatek w
wysokości 30% ceny Imprezy. Wpłata zadatku jest rezerwacją
miejsca na Imprezie.

10. Pozostałą część ceny Uczestnik obowiązany jest wpłacić nie później
niż 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy. W przypadku zgłoszenia
przez Uczestnika chęci uczestniczenia w Imprezie, w terminie
krótszym niż na 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy, Uczestnik jest
zobowiązany do zapłacenia całej ceny Imprezy niezwłocznie.
11. Płatność następuje przelewem na rachunek bankowy Organizatora,
wskazany w korespondencji e-mailowej z Uczestnikiem. Dniem
zapłaty jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
Organizatora.
12. W przypadku niedokonania przez Uczestnika wpłaty całości ceny w
terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy, Umowa ulega
rozwiązaniu, z winy leżącej po stronie Uczestnika. Organizator
zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty stanowiącej równowartość
rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już
przygotowaniami do zorganizowania Imprezy.
13. Cena Imprezy obejmuje świadczenia i usługi wymienione w
Programie jako wliczone w cenę Imprezy. Klient płaci dodatkowo za
świadczenia i usługi wymienione w Programie jako niewchodzące
w skład usług i świadczeń wliczonych w cenę Imprezy.
14. Cena Imprezy podana w Programie nie zawiera ubezpieczenia
podróżnego. Organizator zapewni Uczestnikowi wymagane
ubezpieczenie podróżne, chyba że Uczestnik przed rozpoczęciem
Imprezy
zobowiąże
się
do
wykupienia
odpowiedniego
ubezpieczenia podróżnego.
15. Cena Imprezy określona w Programie może być podwyższona, jeżeli
nastąpi wzrost kosztów transportu, wzrost kosztów urzędowych,
podatków lub opłat takich jak np. opłaty portowe, załadunkowe lub
przeładunkowe w portach morskich i lotniczych. Cena Imprezy
będzie podwyższona o kwotę, o jaką wzrosną w/w koszty. Cena
jednak nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą

rozpoczęcia Imprezy. Podwyższenie ceny z w/w okoliczności nie
stanowi zmiany warunków Umowy.
16. Organizator może przed rozpoczęciem Imprezy zmienić jej warunki,
jeżeli jest do tego zmuszony z przyczyn od niego niezależnych.
Organizator zawiadamia niezwłocznie Klienta o zmianie warunków
Imprezy z podaniem przyczyny zmiany warunków oraz potwierdza
zmianę warunków w formie e-mailowej. Uczestnik niezwłocznie,
lecz nie później niż w terminie określonym w powiadomieniu,
powinien w formie e-mailowej poinformować Organizatora czy
przyjmuje proponowaną zmianę, czy też odstępuje od Imprezy za
zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń.
17. Cena Imprezy może zostać podwyższona przez Organizatora
jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty, na przykład koszty
paliwa. Podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny
przekracza 8% ceny Imprezy, podróżny może rozwiązać umowę.
Podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie
koszty.
18. Uczestnik może przenieść swój udział w Imprezie na inną osobę,
powiadamiając o tym Organizatora w rozsądnym terminie, z
zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
19. Uczestnik w każdym momencie może zrezygnować z uczestnictwa
w Imprezie. Rezygnacja dokonywana jest drogą e-mailową na adres
Organizatora. W przypadku rezygnacji z Imprezy Uczestnik
otrzymuje:
a) 50% zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku anulowania
rezerwacji przed 60 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy;
b) 20% zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku anulowania
rezerwacji przed 45 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy;
c) 10% zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku anulowania
rezerwacji przed 30 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy.
20. W wyjątkowych okolicznościach, na przykład jeżeli w docelowym
miejscu podróży występują poważne problemy związane z
bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną,

Uczestnicy mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej,
rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za
rozwiązanie.
21. Organizator ma prawo do odwołania Imprezy:
a) w przypadku braku określonego w Programie wymaganego
minimum Uczestników, nie później jednak niż na 20 dni przed
rozpoczęciem Imprezy;
b) w przypadku wystąpienia siły wyższej;
c) z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności
decyzji władz państwowych, zamieszek, strajków, itp.
Gdy przyczyną odwołania Imprezy jest działanie siły wyższej lub brak
wymaganego minimum uczestników, Klientowi nie przysługuje
prawo żądania odszkodowania z tytułu niewykonania Umowy.
22. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy, gdy zostało ono spowodowane działaniem lub
zaniechaniem Uczestnika lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy spowodowane było siłą wyższą.
23. Uczestnik w czasie trwania Imprezy jest zobowiązany stosować się
do wskazówek i poleceń Organizatora.
24. Uczestnik w czasie trwania Imprezy zobowiązany jest do
przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w krajach, na
terenie których odbywa się Impreza oraz obowiązujących tam
zwyczajów.
25. Uczestnik
ponosi
odpowiedzialność
materialną
wobec
Organizatora lub osób trzecich za szkody powstałe z winy
Uczestnika. Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia
wyrządzonej szkody lub poniesienia kosztów naprawy szkody.
26. Numer kontaktowy Organizatora podany
www.tylkodlaorlic.pl oraz www.motobirds.com

jest

na

stronie

27. W przypadku gdy Organizator stanie się niewypłacalny, wpłaty
zostaną zwrócone. Jeżeli Organizator stanie się niewypłacalny po
rozpoczęciu Imprezy, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju.

Organizator wykupił w Signal zabezpieczenie na wypadek
niewypłacalności, gwarancja numer M 209432. Uczestnicy mogą
kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich
przypadkach, z właściwym organem, jeżeli z powodu
niewypłacalności Organizatora dojdzie do odmowy świadczenia
usług.
Dane
kotnaktowe
do
organu:
https://ewidencja.ufg.pl/webcenter/portal/ewidencja, TEL +48 22 53
96 100, tfg@ufg.pl, adres: ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa

