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„Korona Beskidu Niskiego – Cergowa, Piotruś, Polańska” 
  
 
 Wycieczka odbędzie się w dniu 13-15.09.2019 r.  
Koszt uczestnictwa w wycieczce dla członków PTTK wynosi  260 zł od osoby, dla pozostałych 280 zł. 
od osoby. W ramach opłaty zawarte są koszty: 2 x nocleg w obiekcie „Domenico” w Tylawie, 
2 x śniadanie w formie szwedzkiego stołu, 1 x obiadokolacja, 1 x obiad, przejazdu autokarem klasy 
turystycznej, ubezpieczenia na trasie wycieczki, opieka przewodnicka.  
 
Przewodnik:  kol.  Łukasz Kornatka, (tel. 503-046-283) lub Mirosław Famielec, tel.: (601-885-219).   

 
Ramowy program wycieczki: 

 
Odjazd autokarem  w dniu 13.09.2019r. o godz. 17.00 z Pl. Piastów (ul. Na Piasku). Przejazd  
autokarem na trasie Gliwice – Katowice (A4) – Kraków – Bochnia – Tarnów – Jasło – Tylawa. 

 
Przejście piesze szlakiem: 
Dzień1: 
Wola Niźna – Chałupa Elektryków (beskidzka trasa kurierska) – Polańska (738) – Jawornik – Dział – 
Rymanów-Zdrój 
 
Dzień 2: 
Pole namiotowe Drymak (m. Tylawą, a Nową Wsią droga nr 19) – Pole namiotowe Stasiane – Piotruś 
(728 m) – Chatka studencka Zawadka Rymanowska – Cergowa (716 m) – Dukla (zwiedzanie) 
 
Przewidziany powrót do Gliwic ok. godz.22.00. 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo modyfikacji trasy w przypadku złej pogody. 
 
• Obowiązuje strój turystyczny, każdy powinien posiadać kurtkę lub pelerynę przeciwdeszczową, wygodne 

obuwie górskie i dobry humor!!! 

• Trasa dla każdego o małym stopniu trudności. 

• Uczestnik winien posiadać własny pokarm i napoje na trasie wycieczki, być również sprawny o odpowiedniej 

kondycji. 

• Niedopuszczalne jest wędrowanie w pojedynkę bez kontaktu wzrokowego z pozostałymi uczestnikami 

wycieczki. 

• Powinnością każdego uczestnika wycieczki jest poruszanie się zgodnie z programem, natomiast ewentualne 

dodatkowe przejścia powinny być zgłaszane prowadzącemu wycieczkę. 

 
Zapisy i wpłaty do dnia: 28.08.2019 r. 
 
Zapisy. Umowę należy czytelnie wypełnić, wydrukować,  odręcznie podpisać i dostarczyć do biura w jeden 
z wybranych sposobów:  

• mailowo (umowę można zeskanować lub zrobić dobrej jakości zdjęcie i wysłać na adres 

gliwicepttk@poczta.onet.pl),  

• osobiście, w biurze Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej. 

Po potwierdzeniu zapisania na wycieczkę oraz po dostarczeniu lub wysłaniu wypełnionej umowy 
wpłaty na konto PeKaO S.A. nr 23 1240 1343 1111 0010 5003 6658. 
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UMOWA nr/  /2019 

o świadczenie usług turystycznych 
 

• Organizator: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Gliwickiej ul. Rynek 11, 44-100 Gliwice, 

NIP: 631-010-22-35, nr konta: 23 1240 1343 1111 0010 5003 6658 (PEKAO S.A.), e-mail: gliwicepttk@poczta.onet.pl, 

reprezentowane przez Janinę Lelito-Zimichocką, Prezes Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej. 

 

• Nazwa Imprezy: Korona Beskidu Niskiego Termin Imprezy: 13-15.09.2019 

• Uczestnicy: 

L.P. 
Nazwisko i imię Adres zameldowania Pesel nr tel. 

Członek Oddziału 

PTTK Gliwice 

(tak/nie) 

1. 
 

 
    

2. 
 

 
    

3. 
 
 

    

4. 
 

 
    

5. 
 

 
    

6. 
 

 
    

 

§ 1 

Zawarcie umowy pomiędzy uczestnikami, a Organizatorem następuje w momencie podpisania Umowy przez Uczestnika 

lub osobę występującą w jego imieniu oraz przez przedstawiciela Organizatora. 

 

§ 2 

Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi świadczeń określonych w programie Imprezy, stanowiącej 

załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Klient podpisując Umowę oświadcza, że zapoznał się z Programem Imprezy, Ogólnymi warunki uczestnictwa w Imprezach 

oraz zakresem świadczenia usługi turystycznej, które stanowią integralną część Umowy. 

 

§ 4 

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

 

§ 5 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 6 

 (Pole obowiązkowe, niezbędne do zawarcia umowy) 
Oświadczam, iż zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy oraz 
zostałem/am poinformowany/a, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
i usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania postanowień niniejszej 
umowy przez Organizatora. Dane osobowe będą mogły zostać udostępnione innym podmiotom, na podstawie 
umów agencyjnych w celu realizacji umowy (np. ubezpieczycielowi). Administratorem danych osobowych jest 
Organizator: Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej. 

 

 

 

    

 

 Organizator Data i podpis (odręczny) osoby zawierającej Umowę 
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Ogólne warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych 
organizowanych przez Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej: 

 

I. Dane Organizatora: 

1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Gliwickiej ul. Rynek 11, 44-100 Gliwice, NIP: 631-010-22-35 

REGON: 270517751, nr konta: 23 1240 1343 1111 0010 5003 6658 (PEKAO S.A.), email: gliwicepttk@poczta.onet.pl. 

2. Organizator oświadcza, iż działa na podstawie Zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 

Marszałka Województwa Śląskiego pod nr 819 i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do Uczestników na warunkach 

i w zakresie opisanym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (j.t.Dz. U. z 2004 nr 223 poz. 2268). 

II. Zawarcie umowy: 

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych następuje w chwili podpisania Umowy przez uczestnika Imprezy (Podróżnego) bądź osoby 

upoważnionej w Jego imieniu. Podpisanie Umowy stanowi akceptację Warunków Uczestnictwa, Umowy oraz świadczeń określonych 

w programie. 

III. Zapisy i płatność: 

1. Zapisy przyjmowane są w Biurze Oddziału Ziemi Gliwickiej, do dnia podanego w programie danej Imprezy. 

2. Wpłaty dokonuje się przelewem na konto Organizatora lub w inny sposób, podany w programie Imprezy. 

3. Płatność za Imprezę należy dokonać najpóźniej do terminu wpłaty, podanej w programie Imprezy. Przy braku wpłaty, Organizator może skreślić 

Uczestnika Imprezy, a w jego miejsce wpisać inną osobę oczekującą na liście rezerwowej. 

4. Zniżki przysługują członkom Gliwickiego Oddziału PTTK, którzy opłacili składkę członkowską za rok kalendarzowy, w którym odbędzie się 

dana Impreza. 

IV. Odpowiedzialność Organizatora i Uczestnika Imprezy: 

1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z Programem. Jest również zobowiązany do udzielania pomocy 

Uczestnikowi podczas Imprezy, który znalazł się w trudnej sytuacji. 

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy (programu, podwyższenia bądź obniżenia ceny, 

terminu Imprezy lub innych świadczeń) i ma obowiązek zawiadomić o tym klienta w sposób niezwłoczny.  

3. Organizator ma prawo do odwołania Imprezy z powodu braku możliwości realizacji programu, spowodowanymi sytuacjami nieuniknionymi 

i niezależnymi okolicznościami (tzw. „siła wyższa”) lub w przypadku niewystarczającej ilości osób (35 osób). Wówczas Uczestnik Imprezy 

otrzymuje zwrot całości wpłaconej kwoty. Zwrot pieniędzy zostaje dokonany bezpośrednio na konto, z którego została dokonana wpłata. 

4. Podczas wyjazdów zagranicznych, Uczestnik Imprezy zobowiązuje się do posiadania (przy sobie) podczas wyjazdu paszportu ważnego co 

najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia Imprezy lub - jeżeli paszport nie jest wymagany - ważny dowód osobisty. 

5. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, 

krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych określonych przez prowadzącego Imprezę. 

6. Kierownik Imprezy (Przewodnik, Pilot) ze względów bezpieczeństwa może odmówić zabrania Uczestnika na określoną trasę wycieczki lub 

atrakcję, jeżeli Uczestnik nie jest do niej odpowiednio przygotowany (np. brak kondycji fizycznej uniemożliwiające lub znacznie utrudniającej 

przejście, brak odpowiedniego obuwia lub innego sprzętu). Wyjście takiego uczestnika, pomimo odmowy zabrania go przez kierownika Imprezy 

odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko tego Uczestnika. 

7. Uczestnik Imprezy przed wyjazdem jest bezwzględnie zobowiązany do zgłoszenia Organizatorowi wszelkich problemów zdrowotnych, przede 

wszystkim chorób przewlekłych (choroby serca, cukrzyca, padaczka itp.), które mogą zaistnieć podczas Imprezy. Jednocześnie Uczestnik 

zawierając umowę deklaruje, że jego stan zdrowia umożliwia bezpieczne uczestnictwo w Imprezie. 

V. Rezygnacja z Imprezy: 

1. Każdy uczestnik ma prawo zrezygnować z Imprezy. Rezygnacja musi nastąpić poprzez poinformowanie Organizatora w sposób skuteczny. 

2. W przypadku rezygnacji z Imprezy, do terminu wpłaty pierwszej raty (podanej w programie Imprezy), Organizator zwraca całość wniesionej 

opłaty. 

3. Rezygnacja z Imprezy po terminie wpłaty danej raty skutkuje brakiem możliwości zwrotu wpłaconej kwoty (lub danej raty). Można otrzymać 

jedynie zwrot kwoty, dla której nie zakończył się wymagany (podany w Programie Imprezy) termin wpłaty. Jest to spowodowane przede 

wszystkim zobowiązaniami Organizatora wobec innych podmiotów (zaliczki). 

4. W wyjątkowych okolicznościach, jeżeli w miejscu docelowym występują problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na 

Imprezę, Uczestnik może bez ponoszenia kosztów rozwiązać Umowę przed jej rozpoczęciem. 

5. Istnieje możliwość zamiany Uczestnika Imprezy, przed jak i po terminie wpłat. Uczestnik może znaleźć na swoje miejsce inną osobę. Fakt ten 

należy zgłosić Organizatorowi w sposób skuteczny najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy. Jeżeli zmiana ta będzie się wiązać 

z dodatkowymi kosztami dla Organizatora (np. jest przewidziany zakup usługi imiennej, np. bilet lotniczy), Organizator zastrzega sobie 

możliwość żądania uiszczenia dodatkowej kwoty w celu pokrycia tych kosztów. 

VI. Ubezpieczenie: 

1. Organizator oświadcza, że każdy Uczestnik Imprezy jest ubezpieczony podczas Imprezy: 

a) członkowie PTTK przez opłacenie składki członkowskiej PTTK (Ergo Hestia, tel. 048 585 555 555), 

b) osoby niezrzeszone w PTTK: Organizator wykupuje dodatkowe ubezpieczanie. 

2. Uczestnicy są również objęci gwarancją ubezpieczeniową zawartą w Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym na wypadek niewypłacalności 

Organizatora (AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. tel. 022 555 00 50). 

3. Dokładne informacje nt. ubezpieczenia można uzyskać u Organizatora. Każdy uczestnik ma prawo wykupić sobie prywatnie dodatkowe, 

ubezpieczenie indywidualnie. 

VII. Reklamacje: 

1. Wszelkie niezgodności lub uwagi w trakcie trwania Imprezy powinny być zgłaszane niezwłocznie, bezpośrednio pilotowi Imprezy, w celu jak 

najszybszego ich wyjaśnienia i skorygowania. 

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy powinny być rozstrzygane w pierwszej kolejności w sposób polubowny. Jeżeli jest to 

niemożliwe, reklamacje w formie pisemnej należy zgłaszać do 30 dni od dnia zakończenia Imprezy. Organizator ma obowiązek rozpatrzyć 

zgłoszenie w ciągu 30 dni. 


