
"OGÓLNE  WARUNKI UCZESTNICTWA" W IMPREZACH AGENCJI TURYSTYCZNO-ARTYSTYCZNEJ  "YO TIME"  Sp. z o.o. 

I  Zawarcie umowy. 

1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez YOTIME następuje z chwilą: 
1.1. sprzedaży bezpośredniej w przypadku imprezy grupowej - podpisania druku  "Umowa organizacji imprezy" przez osobę zgłaszającą udział grupy w imprezie 

turystycznej w obecności przedstawiciela biura podróży sprzedającego imprezę oraz wpłacenia 50-100 zł za uczestnika w przypadku imprez krajowych,  
30% ceny od osoby w przypadku imprez zagranicznych. 

1.2. sprzedaży bezpośredniej w przypadku imprezy indywidualnej - podpisania druku  "Umowa uczestnictwa w imprezie" przez osobę zgłaszającą udział w 
imprezie turystycznej w obecności przedstawiciela biura podróży sprzedającego imprezę oraz wpłacenia  30% ceny od osoby. 

1.3. sprzedaży internetowej - potwierdzenia przez YOTIME drogą mailową otrzymania rezerwacji internetowej oraz dokonania  
przez Klienta należnej wpłaty w ciągu 2 dni. 

2. Uczestnik zobowiązany jest uzupełnić wpłatę do 100% 
2.1. przelewem na rachunek biura  w przypadku imprez grupowych w terminie 10 dni przed datą wyjazdu lub gotówką  

w dniu wyjazdu bezpośrednio pilotowi grupy. 
2.2. przelewem na rachunek biura lub gotówką  u przedstawiciela w przypadku zakupu imprez indywidualnych najpóźniej w terminie 30 dni przed datą wyjazdu. 

3. Uczestnik, który zawarł Umowę w terminie 30 dni i krótszym przed rozpoczęciem imprezy zobowiązany jest do pełnej wpłaty za imprezę przy podpisaniu umowy. 
4. Niedopełnienie przez Uczestnika dopłaty do 100% w ustalonym terminie powoduje rezygnację Uczestnika oraz wszystkich osób zgłoszonych w umowie  i 

rozwiązanie umowy.  Biuro nie ma obowiązku zawiadomienia Uczestnika o rozwiązaniu umowy. 
5. YOTIME zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy najpóźniej 21 dni przed datą rozpoczęcia podróży.  Taka sytuacja może nastąpić w przypadku wzrostu 

kosztów transportu, podatków, czy zmiany kursu walut. 
6. YOTIME zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy wynikających z siły wyższej. 

7. YOTIME zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wymaganego minimum uczestników najpóźniej na 14 dni przed datą jej rozpoczęcia.   
W razie odwołania YOTIME zaproponuje udział w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, a w przypadku rezygnacji Uczestnika gwarantuje 

zwrot wniesionych wpłat. 
8. YOTIME  zastrzega sobie prawo zmiany rozkładu jazdy autokarów, lotów, przejazdów środkami zbiorowymi, co wynikać może ze zmian wprowadzanych  

przez przewoźników lokalnych. O wszelkich zmianach YOTIME poinformuje Klienta niezwłocznie i dołoży wszelkich starań,  
żeby pomimo zmian zrealizować cały program imprezy. 

 

II Rezygnacja z imprezy 

1. W przypadku rezygnacji  z imprezy przez Uczestnika i z jego winy, co skutkuje rozwiązaniem umowy,  Uczestnik jest zobowiązany  do zapłaty pełnej szkody, jaką 
poniosło biuro YOTIME, na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego.  YOTIME w celach informacyjnych podaje jaka jest wysokość średnich kosztów związanych  

z organizacją imprezy: 
1.1. do 10% do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy 

1.2. do 50% od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem imprezy 
1.3. do 70% od 14 do 3 dni przed rozpoczęciem imprezy 

1.4. do 90% na 2 dni przed rozpoczęciem imprezy i później 
2. YOTIME daje możliwość wykupienia dobrowolnej polisy ubezpieczeniowej na pokrycie kosztów rezygnacji podczas podpisywania umowy 

III Realizacja umowy 

1. W trakcie trwania imprezy Uczestnik powinien posiadam aktualne dokumenty upoważniające go do przekraczania granic krajów objętych programem imprezy. 
2. Obcokrajowcy biorący udział w imprezach YOTIME zobowiązani są do posiadania ważnej wizy  do kraju docelowego i krajów tranzytowych objętych programem 

imprezy. 
3. Uczestnicy korzystający  ze zniżek ustawowych powinni posiadać ważne legitymacje potwierdzające przysługujące im ulgi. Brak  ważnego dokumentu  

i pojawiające się poprzez zaistniałą sytuację koszty  obciążają Uczestnika. 
4. YOTIME jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodny z programem oraz za umówioną jakość świadczeń. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w formie 

pisemnej po zakończeniu imprezy lub w trakcie pilotom obsługującym grupę, żeby można było rozwiązać problem i dokonać zadośćuczynienia jeszcze w trakcie 
trwania imprezy. 

5. YOTIME zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację oraz udzielić odpowiedzi Uczestnikowi wybranym przez niego kanałem komunikacji  
w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 30 dni. 

6. YOTIME ma obowiązek dokonania zwrotu wymaganych i uzasadnionych roszczeń Uczestnika najpóźniej w terminie 7 dni od daty uznania reklamacji. 
7. Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów wyrządzonych przez siebie szkód. 

8. Każdy uczestnik wycieczek zagranicznych ubezpieczony jest w zakresie KL i NNW, zgodnie z oddzielnymi warunkami ubezpieczyciela. 
9. YOTIME daje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o wykupienie kosztów rezygnacji w imprezie, rozszerzenia ubezpieczenia od chorób przewlekłych, zwiększenie 

sum ubezpieczeniowych KL i NNW oraz bagażu. 
10. W trakcie imprezy  obsługa firmy YOTIME zobowiązuje się pomóc Uczestnikowi w realizacji świadczeń wynikających z ubezpieczenia. 

11. Niniejsze Warunki Uczestnictwa oraz oferta stanowią integralną część umowy. 
12. Pełnoletni uczestnicy wycieczek szkolnych, obozów, wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży podlegają jak każdy niepełnoletni uczestnik regulaminowi i opiece 

wychowawców na jednakowych zasadach z pozostałymi uczestnikami. Zobowiązani są do wypełnienia Karty Kwalifikacyjnej i podpisanie regulaminu. W przypadku 
rażącego naruszenia regulaminu uczestnik może zostać dyscyplinarnie usunięty z obozu.  W takiej sytuacji uczestnik niepełnoletni musi zostać odebrany na koszt 

opiekunów ustawowych (rodziców).  YOTIME nie zapewnia w takiej sytuacji powrotu do miejsca zamieszkania. 

IV Postanowienia końcowe 

1. YOTIME oświadcza, że posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego pod nr 575  
oraz gwarancję ubezpieczeniową turystyczną o nr   02.966.411.  Gwarantem jest AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji  S.A.  a Beneficjentem gwarancji  

jest Marszałek Województwa Pomorskiego. 
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustaw: Ustawa  o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


