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WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TECE SP. Z O. O. 

(biuro TravelConcierge) 

Organizatorem Turystyki jest TeCe Sp. z o.o. (biuro TravelConcierge) z siedzibą w Krakowie przy ul. Ks. Władysława Gurgacza 7, 

zarejestrowana w Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr. KRS 0000571117, wysokość kapitału zakładowego 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), numer NIP 6762491821, posiadająca:  

o zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Organizatorów Turystycznych Województwa Małopolskiego 

Nr Z/47/2015, z dnia 04.09.2015, wydane przez Marszałka Województwa Małopolskiego  

o ważną Gwarancję Ubezpieczeniową 996106829 wystawioną przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i 

Reasekuracji S.A. 

 

Niniejsze warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział w imprezie turystycznej zawieranej pomiędzy klientem, 

zwanym dalej „Uczestnikiem”, a TeCe Sp. z o.o., zwaną dalej „TravelConcierge”. 

  

I. ZAWARCIE UMOWY, CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. TravelConcierge udostępnia osobom zainteresowanym usługami świadczonymi przez TravelConcierge odpowiednie 

informacje na ich temat, jak również warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych.  

2. Przed zawarciem Umowy osoba zainteresowana zobowiązana jest do zapoznania się ze szczegółami usługi, przede 

wszystkim z programem Imprezy, jak również ze stanowiącymi integralną część Umowy niniejszymi warunkami 

uczestnictwa w imprezach turystycznych, oraz poinformowania o tym obowiązku wszystkich osób, które mają być przez 

niego zgłoszone do uczestnictwa w Imprezie.  

3. Osoba mająca zamiar zawrzeć Umowę jest zobowiązana wypełnić formularz zgłoszenia – umowę o udział w imprezie 

turystycznej.  

4. Umowę zawiera każdy Uczestnik osobiście z zastrzeżeniem przepisów prawa dotyczących reprezentacji osób nie 

posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, w szczególności małoletnich, w imieniu których Umowę podpisuje 

ich przedstawiciel ustawowy. Uczestnictwo w Imprezie osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych 

dopuszcza się tylko pod opieką sprawowaną przez ich przedstawiciela ustawowego.  

5. Umowę zawieraną na zamówienie grupy osób może podpisać osoba zgłaszająca te osoby do uczestnictwa w Imprezie. 

6. Stronami Umowy są: Uczestnik zgłaszający udział w Imprezie i podpisujący druk Umowy oraz inni Uczestnicy wpisani w 

Umowie przez Uczestnika zgłaszającego. Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej dokonane przez niepełnoletniego 

Uczestnika winno być potwierdzone przez jego prawnego opiekuna. 

7. Cena Imprezy, to pełen koszt Imprezy ze wszystkimi opłatami i podatkami.  

8. Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania Umowy przez Uczestnika zgłaszającego i przedstawiciela 

TravelConcierge, oraz równoczesnej wpłacie zaliczki na poczet Imprezy, w wysokości: 

a. 30% ceny Imprezy jeżeli Umowa zostaje podpisana na 30 lub więcej dni przed rozpoczęciem Imprezy – dopłata 

do pełnej wartości czyli pozostałe 70% płatne najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy, 

b. 100% ceny Imprezy jeżeli Umowa zostaje podpisana w terminie 30 dni i krótszym przed rozpoczęciem Imprezy, 

Cena za Imprezę jest każdorazowo powiększana o kwotę podatku od towarów i usług według obowiązującej stawki tego 

podatku.  

9. Brak wpłat należności za Imprezę w ustalonym terminie stanowi rezygnację z uczestnictwa w Imprezie z przyczyn nie 

leżących po stronie TravelConcierge na warunkach rezygnacji z udziału w Imprezie określonych w punkcie II Warunków 

Uczestnictwa.  

10. Zapłaty tytułem ceny za Imprezę można dokonywać: 

a. gotówką w siedzibie TravelConcierge,  

b. kartą płatniczą w siedzibie TravelConcierge (w przypadku wyboru tej metody płatności ostateczna cena na 

Umowie zostanie powiększona o 4%, co zostanie uwzględnione na druku umowy),   

c. na rachunek bankowy TravelConcierge.  
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Dane bankowe:   

 

Właściciel rachunku: TeCe sp. z o.o. 

Numer rachunku w PLN: 96 1030 0019 0109 8503 0012 5227 

Bank: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 

Adres banku: Senatorska 16, 00-923 Warszawa 

BIC/SWIFT: CITIPLPX 

 

Za dzień zapłaty dokonywanej przelewem uważa się dzień uznania rachunku bankowego. 

 

11. Zapłacona w polskich złotych (PLN) cena, jest podstawą do dokonania rozliczeń pomiędzy TravelConcierge a 

Uczestnikiem w przypadkach określonych w punkcie II Warunków Uczestnictwa. 

12. W szczególnych przypadkach i na wyraźne życzenie Uczestnika wpłata może zostać zrealizowana w walucie obcej, 

ograniczonej do walut USD i EUR. Przyjmuje się kurs wymiany z tabeli dla mikroprzedsiębiorstw, Bank Handlowy S.A. po 

kursie sprzedaży Online.  Przed dokonaniem wpłaty TravelConcierge przekaże odpowiednie rachunki walutowe. 

13. Przy zawieraniu umowy TravelConcierge określa jakie dokumenty i w jakiej formie (oryginał, skan, wydruk, kopia) są i 

będą niezbędne do realizacji Imprezy przez Uczestnika oraz termin ich okazania lub dostarczenia do TravelConcierge. 

Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Imprezie z 

przyczyn nie leżących po stronie TravelConcierge. 

14. Uczestnik jest zobowiązany poinformować TravelConcierge o zmianie danych osobowych istotnych do realizacji Imprezy 

takich jak na przykład: nazwisko, adres, wymiana dowodu osobistego lub paszportu. Informacje te winny być przekazane 

niezwłocznie i w terminie umożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności. W przypadku braku takiej informacji lub 

przekazania jej w terminie uniemożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności, TravelConcierge nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki z tego wynikające. 

15. W przypadku Imprez objazdowych o trudnym charakterze np. typu wyprawy, ekspedycje, Uczestnik na wniosek 

TravelConcierge winien przedstawić ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w Imprezie. 

16. Uczestnik jest zobowiązany poinformować TravelConcierge o wszelkich ograniczeniach uczestników, w tym 

ograniczeniach zdrowotnych i ruchowych, włączając w to choroby przewlekłe, które mogą wpłynąć na realizację 

programu.  

 

II. REALIZACJA UMOWY ORAZ PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA 

1. TravelConcierge jest odpowiedzialne za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową o udział w 

imprezie turystycznej. 

2. TravelConcierge jest zobowiązane do udzielenia pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji zgodnie par. 52 

Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. 

3. TravelConcierge może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w pkt. 2, jeżeli trudna sytuacja powstała z 

wyłącznej winy umyślnej uczestnika lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać 

rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora turystyki. 

4. W dniu rozpoczęcia Imprezy i w trakcie jej trwania Uczestnik jest zobowiązany posiadać aktualnie obowiązujące 

dokumenty upoważniające do przekraczania granic krajów objętych programem Imprezy, tj: 

a. podpisany przez siebie paszport, który zachowuje ważność przez co najmniej 6 miesięcy licząc od daty 

planowanego zakończenia Imprezy (w niektórych przypadkach 12 miesięcy) – dzieci powinny być wpisane do 

paszportu rodzica lub posiadać własny paszport,  

b. aktualna wiza, jeżeli jej posiadanie jest wymagane przez przepisy w kraju docelowym oraz krajach 

tranzytowych,  

c. inne dokumenty wymagane przez przepisy kraju docelowego lub tranzytowego.. 

5. Każdy z Uczestników zobowiązany jest ponadto do:  

a. posiadania wymaganych szczepień ochronnych,  

b. zgłoszenia się w dniu wylotu na odprawę na lotnisku w odpowiednim czasie przed planowaną godziną wylotu, 

zgodnie z przekazanymi informacjami przez TravelConcierge, 

c. przestrzegania wszelkich przepisów prawnych obowiązujących w miejscach pobytu oraz polskich i 

zagranicznych przepisów celno- dewizowych,  
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d. zachowywania się zgodnie z obowiązującymi w danym miejscu normami prawnymi, obyczajowymi i zasadami 

współżycia społecznego, zarówno w trakcie podróży jak i miejscu pobytu. 

6. Przy wyjeździe transportem organizowanym przez Uczestnika we własnym zakresie, lub wyjeździe indywidualnym, 

organizowanym na zlecenie, wydanie dokumentów podróży nastąpi w terminie określonym przy zawarciu umowy – nie 

wcześniej jednak niż po wniesieniu przez Uczestnika pełnej wpłaty za Imprezę. 

7. Jeżeli Uczestnik stwierdzi wady w realizacji Imprezy powinien niezwłocznie zawiadomić o tym  lub wskazanego w 

programie lub na voucherze przedstawiciela TravelConcierge, bądź obsługę recepcji hotelu, którzy dołożą wszelkich 

starań aby usunąć przyczyny zasadnych zawiadomień, w tym w miarę możliwości poprzez załatwienie świadczeń 

zastępczych. 

8. TravelConcierge jest zobowiązane do dokonania zwrotu różnicy wartości między świadczeniami określonymi w umowie a 

świadczeniami zastępczymi w przypadku, gdy Uczestnik nie otrzyma świadczeń zastępczych o tej samej lub wyższej 

wartości. Otrzymanie przez Uczestnika świadczeń zastępczych o wyższej wartości nie zobowiązuje Uczestnika do 

pokrycia różnicy wartości na rzecz TravelConcierge. 

9. TravelConcierge nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane: 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; siły wyższej. 

10. TravelConcierge informuje, iż w przypadku niewykorzystania przez Uczestnika w całości lub w części świadczeń 

wchodzących w skład imprezy turystycznej z przyczyn nie leżących po stronie TravelConcierge (np. awarii lub opóźnienia 

środków transportu przy Imprezach z dojazdem/dolotem organizowanym we własnym zakresie przez Uczestnika)  zwraca 

Uczestnikowi cenę niewykorzystanego świadczenia/świadczeń, przy zachowaniu zasady ekwiwalentności świadczeń, 

obniżoną o całość faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez   kosztów w związku z organizacją świadczenia. 

Koszty te będą ustalane przez  po całkowitym rozliczeniu i zbilansowaniu Imprezy, której elementem są niewykorzystane 

świadczenia. Przy obliczaniu należnych do zapłaty kwot TravelConcierge uwzględni koszty, jakie zostały zaoszczędzone, a 

także możliwość innego wykorzystania świadczeń. 

11. Niewykorzystanie przez Uczestnika, z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie, świadczeń zapewnionych w czasie 

trwania Imprezy nie może stanowić podstawy żądania obniżenia ceny za Imprezę lub domagania się odszkodowania od 

TravelConcierge.  

12. TravelConcierge zwraca uwagę, iż Uczestnicy odpowiadają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku 

ewentualnego wyrządzenia przez siebie szkody w trakcie trwania Imprezy. Za szkody wyrządzone przez osoby 

niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie. 

13. W przypadku korzystania podczas Imprez z przewozów regularnych linii lotniczych zrzeszonych w IATA, TravelConcierge 

jest zwolnione z odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikowi podczas transportu zarówno w mieniu jak i 

dotyczące osób. W stosunku do Uczestnika odpowiedzialność w takich przypadkach spoczywa na przewoźniku i jest 

ograniczona do warunków określonych na stosownym dokumencie przewozowym (bilecie). Ogólne warunki przewozu 

osób podlegają przepisom i ograniczeniom „Konwencji w sprawie ujednolicenia niektórych prawideł dotyczących 

międzynarodowego przewozu lotniczego” podpisanej w Warszawie 12 października 1929 roku wraz z późniejszymi 

zmianami. 

14. TravelConcierge  nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Uczestnika za ewentualne szkody wynikłe z 

świadczenia usług turystycznych nie objętych ceną Imprezy a świadczonych przez lokalnych organizatorów, a w 

szczególności tak zwanych wycieczek fakultatywnych w docelowych miejscach pobytu. 

15. TravelConcierge ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie Imprezy do 

dwukrotności ceny Imprezy względem każdego Uczestnika. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie. 

 

III. REZYGNACJA Z IMPREZY, ODWOŁANIE IMPREZY PRZEZ TRAVELCONCIERGE 

1. W przypadku, kiedy istnieje konieczność dokonania zmiany istotnych warunków w Imprezie przed jej rozpoczęciem, 

TravelConcierge zawiadamia o tym Uczestnika najszybciej jak to możliwe. Po otrzymaniu zawiadomienia Uczestnik ma 

prawo do: 

a) zaakceptowania zmiany i jej wpływu (o ile taki jest) na cenę; lub 

b) anulowania rezerwacji i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

2. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić TravelConcierge o swojej decyzji na piśmie.  

3. W przypadkach rezygnacji z Imprezy z przyczyn określonych w pkt. 1. Uczestnikowi przysługuje w terminie 14 dni od dnia 

rezygnacji zwrot pełnej dokonanej wpłaty. 
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4. TravelConcierge przed rozpoczęciem Imprezy może dokonać jednostronnie nieznacznej zmiany warunków Umowy, w 

szczególności mogą to być: zmiana obiektu zakwaterowania na obiekt o tej samej lub wyższej kategorii, zmiana linii 

lotniczych, zmiana godziny wylotu, kolejność realizacji programu Imprezy.  

5. Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w Imprezie, składając oświadczenie pisemne najpóźniej przed 

rozpoczęciem Imprezy. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu do TravelConcierge stosownego oświadczenia. 

6. Jeżeli Uczestnik odstępuje od Umowy z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności TravelConcierge, zostanie 

pobrana opłata za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej. Wysokość opłaty uzależniona jest od tego, w 

jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej nastąpiło odstąpienie od Umowy, od spodziewanych oszczędności 

kosztów oraz spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych i wynosi:  

a) 30 % ceny Imprezy jeżeli odstąpienie nastąpi do 45 dni przed planowanym rozpoczęciem Imprezy,  

b) 50 % ceny Imprezy jeżeli odstąpienie nastąpi od 44 do 31 dni przed planowanym rozpoczęciem Imprezy,  

c) 75 % ceny Imprezy jeżeli odstąpienie nastąpi od 30 do 15 dni przed planowanym rozpoczęciem Imprezy,  

d) 100 % ceny Imprezy jeżeli odstąpienie nastąpi 14 dni lub później przed planowanym rozpoczęciem Imprezy. 

7. Opłata za odstąpienie zostanie potrącona z dokonanych wpłat, a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona na wskazany 

przez uczestnika rachunek bankowy w terminie 14 dni od chwili odstąpienia od Umowy. W przypadku gdy wpłaty 

dokonane przez Uczestnika przed odstąpieniem od Umowy są niższe od należnej opłaty za rezygnację, Uczestnik jest 

zobowiązany w terminie 7 dni od dnia otrzymania od TravelConcierge informacji o wysokości dopłaty, uregulować 

należność.  

8. Uczestnik może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez 

ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących 

w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub 

przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Uczestnik może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy 

turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie 

9. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie wszystkie przysługujące z tytułu umowy o 

udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy 

obowiązki. Takie przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków będzie skuteczne, jeżeli Uczestnik zawiadomi  o tym 

najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy. Za nieuiszczoną część ceny Imprezy oraz koszty poniesione przez  w 

wyniku zmiany Uczestnika, Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. 

10. Dokonane przez Uczestnika wpłaty na poczet ceny Imprezy zostaną mu zwrócone z chwilą dokonania odpowiedniej 

wpłaty na poczet tej Imprezy przez osobę, która przejęła jego uprawnienia. 

 

IV. UBEZPIECZENIE – INFORMACJE PODSTAWOWE 

1. Każdy uczestnik imprezy turystycznej TravelConcierge, organizowanej poza granicami Polski, zostanie zgłoszony do 

ubezpieczenia w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  

2. W związku z charakterem naszych wyjazdów, TravelConcierge zawiera umowę ubezpieczenia w imieniu każdego 

Uczestnika w wariancie rozszerzonym. Jest to ubezpieczenie Kontynenty Multitravel, wariant Basic z sumą Kosztów 

Leczenia 100 tys. EUR. Umowa zostanie zawarta najpóźniej w 2 dzień od dnia podpisania umowy zgłoszenia o udział w 

imprezie turystycznej.   

3. Ubezpieczenie w wariancie Kontynenty Multitravel Basic obejmuje również koszty leczenia chorób przewlekłych oraz 

ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania, w ograniczonym zakresie. Istnieje możliwość 

ubezpieczenia następstw chorób do pełnej sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.  

4. Organizator zaleca zawarcie przez Uczestnika dodatkowej umowy ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w Imprezie do jej 

pełnej wartości, maksymalnie do 35 000 PLN. Uczestnik ma możliwość zawarcia takiego ubezpieczenia przy zawarciu 

umowy o udział w imprezie turystycznej. Umowa taka może zostać zawarta do maksymalnie 5 dni po podpisaniu umowy 

jeżeli do wyjazdu jest więcej niż 30 dni. W przypadku umowy podpisanej na 30 lub mniej dni przed datą wyjazdu umowę 

ubezpieczenia należy podpisać bezwzględnie w dniu podpisania umowy o udział w imprezie turystycznej.  

5. Dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji gwarantuje 100% zwrot kosztów wyjazdu, gdy zaistnieje niemożność 

wyjazdu z powodów zdrowotnych uczestnika lub osoby bliskiej uczestnika (rodzice, dzieci, małżonek). Ubezpieczenie 

obejmuje również rezygnację z wyjazdu z powodu śmierci osoby bliskiej. Ubezpieczenie nie obejmuje komplikacji 

wynikających z powodu chorób przewlekłych – istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

uwzględniające taką ewentualność.  

6. Informacje szczegółowe dotyczące ubezpieczenia Uczestników imprez organizowanych przez TravelConcierge zawarte są 
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w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia Kontynenty Multitravel”. 

7. Uczestnik przed podpisaniem umowy otrzyma dokładne informacje na temat ubezpieczenia, w tym wspomniane w 

powyższym punkcie warunki ubezpieczenia.  

8. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Uczestnika w towarzystwie 

ubezpieczeniowym zgodnie z jego warunkami. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia 

przed zawarciem niniejszej umowy. 

9. Administratorem danych osobowych w celu obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia, w celu reasekuracji ryzyka oraz 

analitycznym jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

10. TravelConcierge potwierdza posiadanie zabezpieczenia na wypadek swojej niewypłacalności w formie umowy gwarancji 

ubezpieczeniowej nr 996106829. Gwarancja została wystawiona przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i 

Reasekuracji SA. Gwarancja jest ważna w okresie od dnia 01.09.2020 – 31.08.2021 i obejmuje ochroną wszystkie umowy o 

organizowanie imprez turystycznych zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło 

w tym okresie, jeżeli informacje o wystąpieniu zdarzenia objętego gwarancją zostaną przekazane Gwarantowi w terminie 

1 roku po upływie okresu obowiązywania gwarancji.  

11. Oryginał gwarancji znajduje się u Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22. 

 

V. OŚWIADCZENIA I ZGODY UCZESTNIKA 

1. Potwierdzam, że otrzymałem/-am, zapoznałem/-am się i akceptuję Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych 

organizowanych przez TravelConcierge.  

2. Oświadczam, że przed złożeniem mi propozycji zawarcia umowy zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej  zostały mi 

przekazane wszystkie niezbędne informacje do realizacji tej Imprezy.  

3. Jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych. Nie znajduję się w stanie po spożyciu alkoholu 

lub innych środków (np. leków, środków psychotropowych, stymulujących), które mogą w jakikolwiek sposób wyłączać 

lub ograniczać moją sprawność psychomotoryczną i zdolność do podejmowania decyzji.  

4. Stan mojego zdrowia w pełni pozwala na wzięcie udziału imprezie turystycznej organizowanej przez TravelConcierge.  

5. Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą. Żadna informacja na temat mojego stanu zdrowia, 

istotna z punktu widzenia mojego bezpieczeństwa podczas imprezy turystycznej, nie została przeze mnie pominięta ani 

zatajona.  

6. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego oświadczenia, w wyniku lub w związku z moim uczestnictwem w 

imprezie turystycznej organizowanej przez TravelConcierge będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwości 

miejscowej TeCe sp. z o.o.  

7. Mimo uznania któregokolwiek z postanowień Umowy za nieważne lub w inny sposób prawnie bezskuteczne pozostałe 

postanowienia pozostają w mocy a nieważne lub w inny sposób prawnie bezskuteczne postanowienie zostanie zastąpione 

przez odpowiedni przepis prawa powszechnie obowiązującego. 

8. W sprawach nieuregulowanych warunkami stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku. o 

imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 2361 z późn. zm.) oraz 

Kodeksu Cywilnego. 

9. Wszelkie ewentualne spory wynikające na tle realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych w oparciu o niniejsze 

Warunki Uczestnictwa będą rozstrzygane przez właściwe Sądy Powszechne. 
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