
1. ZASADY OGÓLNE
Organizatorem imprez turystycznych - 
organizatorem turystyki (w rozumieniu 
ustawy o usługach turystycznych z dnia 
29.08.1997 z późniejszymi zmianami) 
jest TABI Henryk Kalinowski zwany da-
lej „Biurem”, w skrócie TABI. Dane or-
ganizatora – TABI Henryk Kalinowski 
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Promień 
11/2 51-659, NIP 896-138-44-25, wpis 
do Rejestru Organizatorów i Pośredni-
ków Turystycznych pod nr 575. Organem 
rejestrowym jest Marszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Prawa i obowiązki 
Uczestników oraz Biura określają wydane 
w oparciu o art.384 KC i ustawą o usłu-
gach turystycznych „Ogólne Warunki 
Uczestnictwa” w imprezach turystycznych 
organizowanych przez TABI. „Ogólne wa-
runki uczestnictwa” oraz warunki określo-
ne w sekcji „Warto wiedzieć” (dalej łącznie 
zwane „Warunkami”) stanowią integralną 
część umowy o świadczenie usług tury-
stycznych organizowanych przez Biuro. 
Warunki dotyczą wszystkich imprez tu-
rystycznych organizowanych przez Biu-
ro. Przy zawieraniu umowy/zgłoszenia 
Uczestnik zobowiązany jest do wnikliwego 
przeczytania broszury „Ogólnych warun-
ków uczestnictwa”, informacji zawartych 
w sekcji „Warto wiedzieć”. Wymienio-
ne broszury znajdą Pańśtwo na naszej 
stronie internetowej w zakładce „Do-
kumenty”. Podpisanie umowy/zgłosze-
nia oznacza, że Uczestnik (w imieniu 
własnym i pozostałych Uczestników 
z umowy/zgłoszenia) zgadza się na wa-
runki i postanowienia niniejszej umowy.

2. ZAWARCIE UMOWY
Oferty i inne informacje pisemne Biura 
stanowią jedynie zaproszenie do zawar-
cia umowy i nie są ofertą w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego. Zawarcie 
umowy następuje każdorazowo po za-
poznaniu się Uczestnika z ofertą i pod-
pisaniu umowy/zgłoszenia uczestnictwa 
(w imieniu własnym i pozostałych uczest-
ników) oraz wpłaceniu zaliczki (wyso-
kość zaliczki zależy od oferty i ustala-
na jest każdorazowo indywidualnie). 
W przypadku umów zawieranych na ponad 
180 dni przed datą wyjazdu nie dopuszcza 
się możliwości wpłacenia zaliczki, a nad-
płaty będę niezwłocznie zwracane. Za-
warcie umowy na rzecz osoby małoletniej 
wymaga zgody rodziców lub opiekunów, 
z podpisami opiekunów poświadczony-
mi notarialnie (o ile małoletni wyjeżdża 
bez opiekuna ustawowego). Podpisując 
umowę/zgłoszenie uczestnictwa Uczest-
nik wyraża zgodę na przetwarzanie, uak-
tualnianie i udostępnianie swoich (oraz 
pozostałych Uczestników) danych osobo-
wych, niezbędnych dla realizacji imprezy.

3.WARUNKI PŁATNOŚCI
Ceny świadczeń dla Uczestników są ce-
nami umownymi i obejmują podatek 
od towarów i usług. Miejscem spełnie-
nia świadczeń z umowy jest wskazany 
przez Biuro rachunek bankowy określony 
w zawartej z Uczestnikiem umowie. 
Określona w umowie cena za świad-
czenie usługi turystycznej winna być 
wpłacona przez Uczestnika w terminie 
do 30 dni przed dniem rozpoczęcia im-
prezy. Biuro zastrzega sobie prawo roz-
wiązania umowy z Uczestnikiem, któ-
rego wpłaty nie zostaną przekazane na 
dobro Biura w ustalonych terminach.

4. ZMIANY ŚWIADCZEŃ
Gdyby po zawarciu umowy nastąpiły 
nieprzewidziane przez Biuro odstępstwa 
lub zmiany w stosunku do informacji 
zawartych w ofercie lub umowie-zgło-
szeniu, Uczestnik zostanie powiadomio-
ny o tym przed rozpoczęciem podróży. 
W sytuacji, gdy zmianie podlegają istotne 
warunki Uczestnik powinien niezwłocz-
nie po otrzymaniu od Biura informacji 
w tym zakresie poinformować Biuro, 
czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy 
odstępuje od umowy. W przypadku od-
stąpienia od umowy Uczestnikowi przy-
sługuje zwrot wszystkich wniesionych 
świadczeń bez obowiązku zapłaty kary 
umownej. Jeżeli z przyczyn niezależnych 
od Uczestnika w trakcie trwania danej 
imprezy turystycznej Biuro nie wykonuje 
przewidzianych w umowie usług, wówczas 
Biuro wykona w ramach tej imprezy, bez 
obciążenia Klienta dodatkowymi koszta-
mi, odpowiednie świadczenie zastępcze. 
Jeżeli jakość świadczenia zastępczego, 
o którym mowa w poprzednim zdaniu, 
jest niższa od jakości usługi określonej 
w programie imprezy, Uczestnik może 
żądać obniżenia ustalonej ceny imprezy.

5. CENY IMPREZ
Cena imprezy podana jest w PLN (złotych 
polskich). Cena ustalona w umowie może 
być podwyższona, jeżeli konieczność pod-
wyższenia ceny wynika z następujących 
okoliczności: wzrostu kosztów transportu, 
wzrostu opłat urzędowych, podatków lub 
opłat należnych za takie usługi, jak opłaty 
lotniskowe, załadunkowe lub przeładun-
kowe w portach morskich i lotniczych lub 
wzrostu kursów walut. Wzrost ceny będzie 
skuteczny w stosunku do Uczestnika wy-
łącznie po udokumentowaniu przez Biuro 
wpływu na jej podwyższenie jednej z wy-
żej wymienionych przyczyn i doręczeniu 
Uczestnikowi pisemnego zawiadomienia 
o wzroście ceny co najmniej 21 dni przed 
datą rozpoczęcia imprezy. Ponadto cena 
imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania 
paszportu, wizy, szczepień ochronnych, 
dodatkowych ubezpieczeń itp., a odpowie-
dzialność za ich uzyskanie spoczywa na 
uczestniku imprezy. Każdy z uczestników 
wyjeżdżających poza Unię Europejską 
musi posiadać ważny paszport (minimum 
6 miesięcy od daty powrotu do Polski).

6. OBOWIĄZKI BIURA
Biuro jest zobowiązane przed zawarciem 
umowy do podania Klientom ogólnych in-
formacji o przepisach paszportowych, wi-
zowych i sanitarnych (w tym o terminach 
oczekiwania na wydanie paszportu lub 
wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych 
dotyczących udziału w imprezie tury-
stycznej). Biuro jest zobowiązane poinfor-
mować Uczestnika o szczególnych zagro-
żeniach dla zdrowia lub życia w miejscu 
planowanej imprezy oraz o możliwości 
ubezpieczenia z tym związanego. Z dniem 
16.07.2006 organizator podróży zobo-
wiązany jest zgodnie z rozporządzeniem 
/EG/2111/2005 z dnia 14.12.2005r. do po-
informowania pasażerów korzystających 
z transportu lotniczego o tożsamości prze-
woźnika lotniczego wykonującego prze-
wóz. Jeżeli w dniu zawarcia umowy nie 
jest jeszcze znany przewoźnik lotniczy, to 
Biuro zobowiązuje się tymczasowo do po-
dania nazwy przypuszczalnego przewoź-
nika. Jak tylko ostatecznie zostanie ustalo-
ny przewoźnik, organizator niezwłocznie 

powiadomi o tym Klienta. W wypadku 
zmiany przewoźnika po zawarciu umo-
wy Klient zostanie również niezwłocznie 
o tym poinformowany przez organiza-
tora. TABI zastrzega sobie możliwość 
zmiany linii lotniczych i numerów lotów. 

7. PRAWA UCZESTNIKA
Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura 
gwarantowanych umową-zgłoszeniem 
uczestnictwa. Uczestnik uprawniony jest 
w czasie trwania imprezy do korzystania 
z fachowej pomocy i opieki przedstawi-
cieli Biura. Uczestnik objęty zostanie rów-
nież opieką we wszystkich przypadkach 
zdarzeń nagłych i niezawinionych przez 
Biuro (np. związanych z awarią autobusu, 
przedłużeniem odpraw celnych, postojami 
na granicach, opóźnieniami przelotów). 
Uczestnikowi przysługuje zwrot warto-
ści świadczeń, których nie wykorzystał 
z przyczyn nie leżących po stronie Biura 
lub z powodu przerwania jego udziału 
w imprezie przez służby graniczne lub 
policję, po potrąceniu faktycznie ponie-
sionych przez Biuro kosztów związanych 
z zakupem tych świadczeń u kontrahentów.

8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
Uczestnik zobowiązany jest podporządko-
wać się wszelkim wskazówkom i zalece-
niom porządkowym przedstawicieli Biura 
umożliwiającym realizację programu im-
prezy oraz do bezwzględnego przestrzega-
nia miejsca i godzin zbiórek określonych 
w umowie i ofercie. Uczestnik zobowią-
zany jest do posiadania dokumentów po-
dróżnych (paszport), wiz turystycznych 
(o ile takich dokumentów nie zapewnia 
Biuro) oraz do przestrzegania przepi-
sów celnych i dewizowych obowiązują-
cych w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach 
tranzytowych i docelowych. Uczestnik 
zobowiązany jest do przestrzegania prze-
pisów porządkowych oraz dotyczących 
bezpieczeństwa (np. pożarowych, poli-
cyjnych itp.). Uczestnik zobowiązany jest 
do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat 
w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opła-
ty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony 
w pokoju hotelowym, korzystanie 
z minibaru itp.) – pod rygorem wy-
stąpienia z pozwem przez Biuro. 
Uczestnik ponosi odpowiedzialność 
odszkodowawczą za szkody na przed-
miotach należących do Biura, innych 
uczestników, hoteli, linii lotniczych itp.

9. BAGAŻ
Lot do miejsca docelowego i przylot 
z niego podlegają warunkom Konwencji 
Montrealskiej z 1999 r. zgodnie z Roz-
porządzeniem Rady (WE) nr 2027/97 
w sprawie odpowiedzialności przewoź-
ników lotniczych. Reklamacje dotyczące 
uszkodzenia lub splądrowania bagażu 
w trakcie przewozu lotniczego należy 
składać pisemnie na adres przedstawi-
cielstwa linii lotniczych w ciągu 7 dni od 
odebrania uszkodzonych przedmiotów. 
Reklamacje wynikające z opóźnienia 
w dostarczeniu bagażu należy składać pi-
semnie na adres przedstawicielstwa linii 
lotniczych do 21 dni od dnia przekazania 
bagażu pasażerowi. Szczegółowe infor-
macje w sekcji „WARTO WIEDZIEĆ”. 

10. UBEZPIECZENIA
Biuro zawarło stosowne ubezpieczenie 
gwarancyjne wymagane przez ustawę 
o usługach turystycznych z dnia

29.08.1997 z późniejszymi zmianami 
z TU EUROPA S.A. (adres: 53-413 Wrocław, 
ul. Gwiaździsta 62). Wszyscy Uczestni-
cy imprez zbiorowych są ubezpieczeni 
w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekura-
cji „WARTA” S.A. (adres: ul. Chmielna 85/87 
00-805 Warszawa) przy czym stronami 
umowy ubezpieczeniowej są Towarzy-
stwo Ubezpieczeniowe i Uczestnik. Pakiet 
ubezpieczeniowy zawiera: (KL) koszty 
leczenia i assistance przy wyjazdach do 
krajów Azji, Afryki, Australii i obu Ame-
ryk do 160 000 PLN, (CT) – koszty le-
czenia chorób tropikalnych (koszty te 
mieszczą się w wartościach KL), (NNW) 
następstwa nieszczęśliwych wypadków do 
10 000 PLN, (OC) odpowiedzialności cy-
wilnej do 50 000 PLN. Za dodatkową opła-
tą istnieje możliwość zakupienia szerszego 
wariantu ubezpieczenia: poszerzonego 
o (CP) – koszty leczenia i następstw cho-
rób przewlekłych w przypadku stwierdzo-
nej takiej choroby u uczestnika (szczegóły 
w sekcji „WARTO WIEDZIEĆ”). Zawie-
rając umowę-zgłoszenie uczestnictwa, 
Uczestnik deklaruje (w imieniu swoim 
oraz pozostałych Uczestników z umowy-
-zgłoszenia), że stan zdrowia umożliwia 
udział Uczestników w imprezie. Więcej 
informacji na temat ubezpieczeń znajdą 
Państwo w sekcji „WARTO WIEDZIEĆ” 
oraz w szczegółowych warunkach ubez-
pieczenia, z którymi każdy Uczestnik ma 
prawo i obowiązek zapoznać się w biu-
rze podróży przed wyjazdem. Niedopeł-
nienie obowiązku zawarcia dodatkowej 
umowy ubezpieczeniowej (np. z tytułu 
uprawiania sportu lub wartościowego ba-
gażu) obciąża tylko i wyłącznie uczestnika.

11. REKLAMACJE
W przypadku wystąpienia uchybień 
w trakcie realizacji imprezy, Uczestnik 
ma prawo i obowiązek poinformowania 
pilota lub innego miejscowego przedsta-
wiciela Biura o spostrzeżonych uchybie-
niach oraz do żądania podjęcia środków 
zaradczych. Niezależnie od zawiadomie-
nia o uchybieniach Uczestnik może zło-
żyć organizatorowi turystyki reklamację 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 
dnia zakończenia imprezy. Reklamacja 
Uczestnika powinna być sporządzona 
w formie pisemnej i doręczona listem po-
leconym (nie faxem i nie e-mailem) na ad-
res siedziby Biura: TABI Henryk Kalinow-
ski, ul. Promień 11/2, 51-659 Wrocław. 
Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą 
w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia 
do Biura, a w razie złożenia reklamacji na 
ręce pilota w trakcie imprezy turystycznej 
w terminie 30 dni od zakończenia im-
prezy turystycznej. Podstawą reklamacji 
Uczestnika nie mogą być zdarzenia i oko-
liczności, za które Biuro nie ponosi od-
powiedzialności tj. takie, które wynikają 
wyłącznie z działań lub zaniechań Uczest-
nika, działań lub zaniechań osób trzecich, 
nie uczestniczących w wykonywaniu 
usług przewidzianych w umowie, jeżeli 
tych działań i zaniechań nie można było 
przewidzieć, ani ich uniknąć oraz szkód 
wywołanych działaniem siły wyższej. Re-
klamacje dotyczące przelotu do/z miejsca 
docelowego oraz bagażu zniszczonego lub 
uszkodzonego w czasie przelotu samolo-
tem podlegają uregulowaniom Konwencji 
Warszawskiej z 1929 z późniejszymi zmia-
nami i aneksami, rozporządzeniu Parla-
mentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 
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z dnia 11 lutego 2004 (o zasadach odszko-
-dowań i pomocy dla pasażerów w przy-
padku odmowy przyjęcia na pokład lub od-
wołania lub dużego opóźnienia lotów) oraz
polskiej ustawy Prawo Lotnicze. Zgodnie 
z tymi regulacjami pasażer (posiadają-
cy imiennie wystawiony bilet) ma prawo 
złożyć reklamację do przedstawicielstwa 
właściwej linii lotniczej, a w przypad-
ku wyczerpania drogi reklamacyjnej – 
skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
(ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa). Więcej 
na ten temat w sekcji „Warto wiedzieć”.

12.WYŁĄCZENIE/ORGANICZENIE  
ODPOWIEDZIALNOŚCI

Biuro nie gwarantuje miejsca w środku 
transportu (busie, autokarze lub samo-
locie) w razie samowolnej (to jest nie 
akceptowanej przez Biuro) zmiany przez 
uczestnika miejsca wsiadania lub wylotu. 
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za 
podjętą przez odpowiednich urzędników 
granicznych/imigracyjnych odmowną 
decyzję wpuszczenia Uczestnika do da-
nego kraju, jeśli okoliczność taka na-
stąpi wyłącznie w związku z działaniem 
lub zaniechaniem takich urzędników
i z przyczyn niezawinionych przez Biuro. 
W takim przypadku Uczestnik zapewnia 
sobie powrót do miejsca zamieszkania 
na własny koszt, a Biuro zwraca jedynie 
wartość nie zrealizowanych świadczeń po 
potrąceniu faktycznie poniesionych przez 
Biuro kosztów związanych z ich zakupem 
u kontrahentów. Biuro wyłącza odpowie-
dzialność w stosunku do Uczestników re-
zygnujących z imprez w czasie jej trwania, 
chyba, że rezygnacja nastąpiła w przypad-
kach przewidzianych w art. 16a ustawy 
o usługach turystycznych. Biuro nie pono-
si odpowiedzialności za utratę lub uszko-
dzenie bagażu, jeśli szkoda spowodowana 
była wyłącznie: działaniem lub zaniecha-
niem Uczestnika imprezy, działaniem lub 
zaniechaniem osób trzecich nieuczestni-
czących w wykonywaniu usług przewi-
dzianych w umowie, jeżeli tych działań 
lub zaniechań nie można było przewidzieć 
ani uniknąć albo siłą wyższą. Biuro odpo-
wiada za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy o świadczenie usług 
turystycznych, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest spowodowane 
wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem 
Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem 
osób trzecich, nie uczestniczących w wy-
konywaniu usług przewidzianych w umo-
wie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie 
można było przewidzieć ani uniknąć, albo 
siłą wyższą.  Jeżeli w wyniku działania siły 
wyższej niemożliwej do przewidzenia w 
chwili zawierania umowy, świadczenie 
imprezy turystycznej zostanie utrudnio-
ne, zakłócone lub zagrożone, a w skutek 
działania siły wyższej powstaną dodatko-
we koszty świadczeń - nie przewidziane 
w ramach umowy-zgłoszenia (na przy-
kład: dodatkowa doba hotelowa, dodat-
kowy posiłek, dodatkowy transfer, itp.), 
Klient uzyska pomoc przedstawicieli Biura 
przy dokonaniu takiej transakcji, zaś kosz-
ty zakupu owych dodatkowych świadczeń 
będą ponoszone przez Klienta i Biuro 
w sposób niedyskryminujący żadnej stro-
ny. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za 
zmianę programu imprezy turystycznej 
dokonaną na życzenie i za zgodą Uczest-
ników imprezy. Biuro nie ponosi odpo-
wiedzialności za umowy zawierane przez 
Uczestnika w miejscu pobytu z lokalnymi 

przedsiębiorcami. Biuro ogranicza odpo-
wiedzialność za niewykonanie lub niena-
leżyte wykonanie usług w czasie imprezy 
turystycznej do dwukrotności ceny impre-
zy, nie dotyczy to jednak szkód na osobie. 

13. OBOWIĄZKOWA – USTAWOWA 
GWARANCJA ORGANIZATORA 
TURYSTYKI

Biuro posiada odpowiednią gwarancję 
ubezpieczeniową wystawioną przez To-
warzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA 
SA – nr gwarancji i nazwa TU jest każdo-
razowo podawana na umowie zgłoszeniu, 
a dodatkowo każdy uczestnik, wpłacający 
przynajmniej zaliczkę, może otrzymać na 
żądanie kopię certyfikatu gwarancji OC 
Biura. Ubezpieczenie obejmuje sytuacje, 
gdy biuro wbrew obowiązkowi nie zapew-
nia Uczestnikowi powrotu do kraju oraz 
pokrywa zwrot wpłat wniesionych przez 
klientów w razie niewykonania umowy, 
Uczestnik powinien niezwłocznie skon-
taktować się z Ubezpieczycielem (telefo-
ny w sekcji „Warto wiedzieć” – centrum 
alarmowe). Ubezpieczyciel zawiadamia 
właściwego marszałka województwa, 
a następnie wypłaca zaliczkę na pokry-
cie kosztów powrotu klientów do kraju 
w terminie do 3 dni roboczych licząc od 
dnia otrzymania pisemnej dyspozycji 
od właściwego marszałka wojewódz-
twa lub wskazanej przez niego jednostki. 

14. ODWOŁANIE IMPREZY
Biuro zastrzega sobie prawo odwołania 
imprezy najpóźniej w 10-tym dniu przed 
jej rozpoczęciem z powodu nie osiągnięcia 
zakładanego minimum grupy, (w przy-
padku imprez lotniczych realizowanych w 
oparciu o przeloty rejsowe: min. 4 osoby), 
w 7-mym dniu przed jej rozpoczęciem 
w przypadku odwołania wyjazdu z da-
nej trasy lub miasta, a w każdym czasie 
z przyczyn od Biura niezależnych i nie-
zawinionych. Biuro powiadomi Uczestni-
ka imprezy o jej odwołaniu w terminach 
wyżej wskazanych. W takich przypadkach 
Uczestnik ma prawo - według swojego 
wyboru – uczestniczyć w zaproponowanej 
przez Biuro imprezie zastępczej lub żądać 
zwrotu uiszczonej ceny. Jeżeli impreza 
zastępcza zaproponowana przez Biuro 
będzie miała niższą wartość niż odwo-
łana impreza, Uczestnik otrzyma zwrot 
różnicy w cenie. Jeżeli impreza zostanie 
odwołana z powodu nie osiągnięcia za-
kładanego minimum grupy, Uczestnik 
zostanie o tym powiadomiony w pierwszej 
kolejności telefonicznie lub innym do-
stępnym sposobem (najpóźniej w 10-tym 
dniu przed planowanym rozpoczęciem 
imprezy), a następnie również na piśmie 
(do rąk własnych za pokwitowaniem od-
bioru, faxem, e-mailem lub listem pole-
conym), najpóźniej w 5-tym dniu przed 
planowanym rozpoczęciem imprezy.

15. REZYGANCJA Z IMPREZY LUB 
ZMIANA TERMINU

Rezygnacja lub zmiana terminu imprezy 
turystycznej przez Uczestnika wyma-
ga pisemnego oświadczenia, doręczo-
nego do Biura. W każdym przypadku 
Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej 
kwoty po potrąceniu faktycznie ponie-
sionych przez Biuro kosztów. Biuro po-
daje informacyjnie, że ukształtowane 
historycznie średnie koszty potrąceń 
– względem całkowitej wartości zawar-
tej umowy – kształtują się następująco:

do 45 dni przed dniem wyjazdu stała 
opłata manipulacyjna w wysokości – 7%
od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu – 20 %
od 30 do 21 dni przed dniem wyjazdu – 30 %
od 20 do 15 dni przed dniem wyjazdu – 50 %
od 14 do 8 dnia przed dniem wyjazdu – 70 %
7 do 2 dni przed dniem wyjazdu – 80 %
na 1 dzień przed dniem wyjazdu lub później – 90 %
UWAGA!!! Uczestnik, może zawrzeć 
umowę gwarancji zwrotu kosztów re-
zygnacji z imprezy lub wcześniejszego 
powrotu z imprezy – dodatkowa opła-
ta wynosi tylko 3% ceny wycieczki- 
patrz sekcja „WARTO WIEDZIEĆ”.

16. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ  
I ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH 
Z ZAWARTEJ UMOWY

W przypadku, gdy Uczestnik rezygnu-
jący z udziału w imprezie, wskaże osobę 
spełniającą warunki udziału w imprezie 
oraz na piśmie przeniesie na nią swoje 
uprawnienia i osoba ta przyjmie obowiąz-
ki wynikające z umowy zgłoszenia, Biuro 
(o ile nie wystąpią inne, niezależne od 
Biura przeszkody) pobiera opłatę w wyso-
kości odpowiadającej rzeczywistym kosz-
tom związanym z czynnościami zmiany 
Uczestnika. Uczestnik i osoba przejmu-
jąca jego uprawnienia odpowiadają so-
lidarnie za zapłatę kosztów związanych 
z czynnościami zmiany oraz za zapła-
tę całości ceny imprezy turystycznej. 
Zmiana uczestnika imprezy turystycznej 
musi zostać zgłoszona do Organizato-
ra turystyki na piśmie, w terminie, który 
umożliwia przeprowadzenie ewentual-
nych procedur wizowania i zmiany da-
nych Uczestnika imprezy u przewoźni-
ków lotniczych, jednak nie później niż:  
w 30-tym dniu przed dniem wyjazdu 
– w przypadku imprez lotniczych reali-
zowanych w oparciu o przeloty rejsowe 
oraz wymagających przeprowadzenia 
wizowania przed rozpoczęciem podróży. 
UWAGA!!! W oparciu o przeloty rejsowe, 
przeniesienie uprawnień i zobowiązań na 
inną osobę jest możliwe pod warunkiem 
wyrażenia zgody linii lotniczej na zmianę 
uczestnika oraz po opłaceniu kosztów wy-
nikających z konieczności zmiany rezer-
wacji lub zakupu nowego biletu lotniczego 
(wg stawek przewoźnika obsługującego 
dany lot). TABI informuje klienta, że data 
wylotu jest dniem rozpoczęcia, a data po-
wrotu dniem zakończenia imprezy. Pierw-
szy i ostatni dzień imprezy samolotowej 
zazwyczaj przewidziany jest na trans-
port, a nie na rzeczywisty wypoczynek. 

17.  OCHRONA DANYCH 
OSOBOWYCH

TABI informuje, że administra-
torem danych osobowych po-
danych przez Klientów jest 

TABI Henryk Kalinowski z siedzibą we 
Wrocławiu ul. Promień 11/2, 51-659. 

Podane dane osobowe będą przetwarzane 
w celu: realizacji zawartej z TABI umowy. 
Podane przez Klientów dane osobowe mogą 
zostać udostępnione innym podmiotom, 
w tym liniom lotniczym, autokarowym, 
promowym, hotelom, firmie ubezpie-
czeniowej, kontrahentom zagranicznym, 
w celu realizacji zawartej z TABI umowy. 
Podanie danych osobowych przez Klien-
tów jest dobrowolne. Klienci mają prawo 
dostępu do treści swoich danych osobo-
wych, a także prawo ich poprawiania.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych Warunka-
mi Uczestnictwa zastosowanie mają od-
powiednio przepisy ustawy z 23.04.1964r. 
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, 
poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z 29.08.1997r. 
o usługach turystycznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.). 
Ewentualne spory, strony będą rozstrzyga-
ły polubownie a w przypadku nieosiągnię-
cia porozumienia przez Sąd powszechny 
dla siedziby organizatora. Nieważność 
pojedynczych postanowień umowy-
-zgłoszenia lub niniejszych Warunków 
nie narusza ważności całej umowy. 

Niniejsze warunki obowiązują od dnia 
16 grudnia 2013r.


