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REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENCKICH
Projekt Wyjazd
§1
Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych pod marką Projekt
Wyjazd przez firmę Fox Masters Michał Lisicki, posiadającą siedzibę na ul. Warszawska 292
05-092 Łomianki NIP: 1182097795 REGON: 147175582
2. Organizatorem imprezy jest firma Fox Masters Michał Lisicki, właściciel marki Projekt Wyjazd,
zwany dalej Organizatorem
3. Organizator oświadcza, że jest wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1691
4. Wyjazd przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
5. Osoba biorąca udział w wyjeździe zwana jest dalej Uczestnikiem.
6. Wyjazd rozpoczyna się w momencie zbiórki w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
7. Wszystkie inne postanowienia nie zawarte w niniejszym dokumencie reguluje Ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych.
§2
Prawa i obowiązki organizatora.
1. Organizator odpowiada za zapewnienie uczestnikom wyjazdu zakwaterowania, transportu do i z
miejsca docelowego, ubezpieczenia oraz innych świadczeń wynikających z przedstawionej na stronie
www.projektwyjazd.pl oferty wyjazdu.
2. Wszystkie ceny wyjazdów zawierają podatek od towarów i usług i są cenami brutto
3. Organizator nie ma prawa zwiększać ceny Uczestnikom, którzy wpłacili całość kwoty za wyjazd.
4. Wraz z potwierdzeniem warunków regulaminu, uczestnik zezwala na wykorzystanie swojego
wizerunku w celach marketingowych.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników wyjazdu oraz następstwa z
niego wynikające, w tym chwilowy bądź stały uszczerbek na zdrowiu, a także wypadki śmiertelne.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, kradzież lub zgubienie bagaż, sprzętu
sportowego oraz wartościowego mienia uczestnika wyjazdu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie spowodowane działaniem siły
wyższej, nieprzewidziane wypadki losowe lub niedopełnienie umów przez kontrahentów.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia w imprezie wynikłe z przyczyn od
niego niezależnych, tj.:
- działaniem lub zaniechaniem uczestnika,
- działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług
przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
- siłą wyższą (np. warunki atmosferyczne, wojna, ogłoszenie klęski żywiołowej itp.).
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub dokonania zmian w ofercie z przyczyn
od siebie niezależnych takich jak: decyzja władz państwowych, działania siły wyższej, brak
wymaganego minimum uczestników etc. W przypadku odwołania imprezy uczestnikowi nie
przysługuje żadne odszkodowanie. Uczestnikowi zostanie zwrócona wpłacona przez niego kwota.
10. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Uczestników wyjazdów.
a) Uczestnik wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych dla podmiotów
współpracujących z Organizatorem w celu realizacji wyjazdu.
b) Organizator ma prawo wykorzystywać wykorzystać na własny użytek i udostępniać innym
podmiotom dane osobowe uczestników wyjazdów w celach marketingowych.
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c) Dane osobowe uczestników zbierane przez Organizatora mają charakter poufny i nie będą
udostępniane osobom trzecim bez podanie przyczyny
11. W przypadku jakichkolwiek zmian w programie Organizator ma obowiązek powiadomić
Uczestników wyjazdu. W przypadku rezygnacji z tytułu zmian w programie Uczestnik ma
obowiązek powiadomić Organizatora pisemnie. W takim wypadku tej osobie zwracana jest
wpłacona kwota za wyjazd.
§3
Prawa i obowiązki Uczestnika
1. Od chwili rozpoczęcia wyjazdu Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek
przedstawicieli Organizatora dotyczących realizacji programu imprezy, w tym terminowe stawianie się
na ustalone miejsca zbiórek. Nie stosowanie się do poleceń przedstawiciela Organizatora może
skutkować usunięciem z imprezy.
2. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub
paszport). Za wszelkie skutki wynikające z braku w/w dokumentu odpowiada (także finansowo)
uczestnik.
3. Uczestnik potwierdza, że jego dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne ze stanem
faktycznym. W przypadku podania błędnych danych Uczestnik zobowiązuje się powiadomić
niezwłocznie o tym fakcie Organizatora
4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w
Rzeczypospolitej Polskiej, w krajach tranzytowych oraz w kraju wyjazdu.
5. Podczas trwania wyjazdu zabronione jest stosowanie, a także posiadanie używek oraz wszelkich
środków zabronionych przez prawo RP oraz krajów tranzytowych i kraju docelowego (pod sankcją
wyrzucenia z wyjazdu)
6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z
bezpieczeństwem, ochrony pożarowej w miejscu zakwaterowania oraz środkach transportu – zakres
tych przepisów jest określony w regulaminach poszczególnych obiektów lub przez przewoźników.
Nieprzestrzeganie tych warunków może prowadzić do usunięcia Uczestnika w trybie natychmiastowym,
bez pokrycia przez Organizatora kosztów związanych w wyjazdem Uczestnika z imprezy oraz bez
pokrycia kosztów utraconych dni.
7. W miejscu zakwaterowania uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad panujących w miejscu
pobytu, w tym do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach wyznaczonych przez hotel.
8. W środkach transportu w czasie imprezy turystycznej obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania
alkoholu i środków odurzających. W przypadku podejrzenia złamania tego zakazu przedstawiciel
organizatora ma prawo wezwać służby policyjne w celu weryfikacji uczestnika. Pozytywny wynik
badania uczestnika skutkuje natychmiastowym skreśleniem z listy uczestników wyjazdu.
9. Uczestnik zostanie obarczony pokryciem szkód wynikłych z ewentualnego opóźnienia imprezy
turystycznej z jego winy.
10. Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody materialne. Uczestnik zobowiązany jest
do pokrycia strat materialnych powstałych z jego winy. Wysokość strat ocenia bezpośrednio
poszkodowany podmiot
11. Na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez Uczestnika wyjazdu Organizator ma możliwość
pobrania kaucji zwrotnej.
12. Uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia pokoju w stanie nie gorszym niż w momencie
kwaterowania, jeżeli pokój nie zostanie posprzątany osoby będące mieszkańcami tegoż miejsca
pokrywają koszt sprzątania ustalany z kierownictwem ośrodka.
13. W przypadku nie dotarcia uczestnika na miejsce zbiórki w wyznaczonym terminie z przyczyn
niezależnych od organizatora, bądź samowolnego odłączenia się od grupy w trakcie trwania wyjazdu
organizator nie ma obowiązku zapewnienia uczestnikowi dojazdu w celu dołączenia do grupy ani
powrotu do Warszawy.
14. Zgłaszając się na wyjazd Uczestnik deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie.
15. Wyrobienie paszportu, wiz oraz koszt szczepień należy do obowiązków Uczestnika.
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§4.
Warunki płatności.
1. Osoba biorąca udział w wyjeździe staje się uczestnikiem w momencie wpłacenia pełnej kwoty
zawartej w ofercie na stronie www.projektwyjazd.pl.
2. Warunkiem rezerwacji jest wpłata w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania maila zwrotnego
po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. W przypadku, gdy ta sytuacja ma miejsce na mniej niż 14
dni przed rozpoczęciem wyjazdu należy dokonać wpłaty przed rozpoczęciem wyjazdu. Brak wpłaty
zaliczki skutkować może przesunięciem Uczestnika na listę rezerwową.
3. Wpłata pieniędzy oznacza zaksięgowanie pieniędzy na koncie Organizatora.
§5
Rezygnacja z wyjazdu
1. W przypadku rezygnacji z wyjazdu Uczestnik może domagać się zwrotu części ceny wyjazdu do
następujących kwot:
a) 90 % w przypadku, gdy rezygnacja wpłynęła powyżej 120 dni przed pierwszym dniem wyjazdu
b) 75 % w przypadku, gdy rezygnacja wpłynęła powyżej 90 dni przed pierwszym dniem wyjazdu
c) 50 % w przypadku, gdy rezygnacja wpłynęła powyżej 60 dni przed pierwszym dniem wyjazdu
d) 40 % w przypadku, gdy rezygnacja wpłynęła powyżej 30 dni przed pierwszym dniem wyjazdu
e) 20 % w przypadku, gdy rezygnacja wpłynęła powyżej 14 dni przed pierwszym dniem wyjazdu
f) 10 % w przypadku, gdy rezygnacja wpłynęła powyżej 7 dni przed pierwszym dniem wyjazdu
g) 5 % w przypadku, gdy rezygnacja wpłynęła poniżej 3 dni przed pierwszym dniem wyjazdu
2. Wpłynięcie rezygnacji jest rozumiane jako data doręczenia pisemnej rezygnacji do Organizatora.
3. Organizator zobowiązuje się do wypłaty kwot z tytułu rezygnacji do 14 dni od zakończenia
wyjazdu, na który potencjalny Uczestnik miał jechać.
4. Osoba rezygnująca z wyjazdu ma możliwość przeniesienia odpowiedzialności na osobę trzecią,
która musi spełniać warunki uczestnictwa w wyjeździe Organizatora.
a) Osoba rezygnująca musi poinformować Organizatora o zaistniałej sytuacji powyżej 3 dni przed
rozpoczęciem wyjazdu.
b) W przypadku przeniesienia odpowiedzialności na osobę trzecią osobie rezygnującej nie przysługuje
prawo do zwrotu poniesionych kosztów
c) Wskazany Uczestnik musi spełniać warunki uczestnictwa w imprezie i musi przestrzegać
niniejszego Regulaminu.
§6
Reklamacje
1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora jest natychmiastowe zgłoszenie i
potwierdzenie pisemne przedmiotu reklamacji przez Uczestnika oraz koordynatora wyjazdu w czasie
trwania imprezy turystycznej, a następnie w biurze Organizatora w ciągu 7 dni od daty zakończenia
imprezy.
2. Przekroczenie terminu i trybu zgłaszania reklamacji zawartych w postanowieniach regulaminu § 9
pkt. 1 spowoduje nie uznaniem reklamacji.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia.
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§7
Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym regulaminie oraz regulaminach pobocznych rozstrzyga
organizator lub odpowiednie ograny sprawiedliwości (w tym Sąd właściwy dla siedziby Organizatora).
2. Wszystkie spory będą rozstrzygane drogą polubowną. W przypadku niemożliwości dojścia do
porozumienia ostateczne decyzje podejmuje Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
3. Wpłata pełnej kwoty za wyjazd, o której mowa w §4 ust.1. jest równoważna z akceptacją powyższego
regulaminu.
4. Organizator ma prawo zażądać dodatkowo pisemnej akceptacji regulaminu przed rozpoczęciem
wyjazdu na miejscu zbiórki.
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