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Szanowni Państwo.  

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dwóch organizowanych wyjazdach na jarmarki 

bożonarodzeniowe dla OiRP: 

01 grudnia (sobota) - Berlin - cena 120 zł 

08 grudnia (sobota) - Drezno i Miśnia - cena 140 zł + 7€ (euro płatne w autokarze) 

 

Warunki uczestnictwa w każdym z wyjazdów:  

1. Organizatorem jest Biuro Podróży 4U TRAVEL z Poznania.  

Zezwolenie i aktualne zabezpieczenie finansowe biura można sprawdzić pod adresem 

 https://turystyka.gov.pl/ceotipt_-_archiwum/podmioty/wyszukiwanie_p_77.html  

 

2. Potwierdzeniem wyjazdu jest wpłata na konto organizatora 90 2490 0005 0000 4500 5778 9030                 

oraz przesłanie wiadomości na adres e-mail karolina@4utravel.pl  zawierającej: 

 dane: IMIĘ i NAZWISKO 

 wybrany kierunek Berlin lub Drezno 

3. Wpłata na konto organizatora jest potwierdzeniem akceptacji zawartych powyżej i poniżej warunków 

uczestnictwa. 

 

4. Organizator zapewnia (w cenie imprezy): przejazd komfortowym autokarem na całej trasie, opiekę       

pilota-przewodnika, ubezpieczenie  ERV Polska: Koszty leczenia 40.000 PLN oraz Następstw 

nieszczęśliwych wypadków 10.000 PLN  oraz realizację programu (w załączniku). 

 

5. Osoby chorujące przewlekle proszone są o kontakt z biurem. 

 

6. Wyjazdy odbywają się w grudniu i mimo uroczej aury ostatnich miesięcy, w grudniu może padać śnieg, 

silnie wiać, a temperatura może spaść mocno poniżej 0, co nie jest rozumiane jako siła wyższa                

(punkt nr 9) i nie upoważnia uczestnika do zwrotu kosztów wyjazdu. 

 

7. Pojedyncze akty terroru, wandalizmu na terenie Niemiec nie są rozumiane jako siła wyższa (punkt nr 9)  

i nie upoważniają uczestnika do zwrotu kosztów wyjazdu. Całkowity zwrot kosztów wyjazdu jest możliwy 

po wydaniu stosownego komunikatu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej. 

  

 

8. W każdej chwili przed rozpoczęciem Imprezy Wyjeżdżający może odstąpić od Umowy. Rezygnacja 

powinna być złożona w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, u którego została zawarta Umowa 

pod rygorem nieważności. W przypadku rezygnacji przez Wyjeżdżającego z uczestnictwa w imprezie 

turystycznej lub nie rozpoczęcia imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Organizatora, 

Organizator zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych 

kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami organizacyjnymi imprezy 

turystycznej. Koszty rezygnacji, które ponosi klient będą indywidualnie ocenione w każdym 

przypadku.   
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9. W programie ramowym wyjazdu podane czasy są zawsze orientacyjne, zależne od warunków ruchu, 

pogody oraz aktywności grupy. Autokar zabiera i wysadza pasażerów tylko w ustalonych wcześniej 

miejscach.   

   

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub jej elementów w szczególnym wypadku: 

siły wyższej, decyzji administracyjnych władz państwowych lub lokalnych, a także w przypadku nie 

zebrania wystarczającej liczby uczestników (do dnia 20.11). Uczestnikowi przysługuje wówczas zwrot 

całości wniesionych opłat.  

  

11. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej (wyjazdu) Wyjeżdżający stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, 

powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi (pilota wyjazdu) oraz Organizatora, w 

sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. Niezależnie od zawiadomienia, Wyjeżdżający może złożyć 

Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz 

określenie swojego żądania w terminie nie dłuższym niż  14 dni od dnia zakończenia imprezy. Jeżeli 

organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, 

a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 14 dni  od dnia 

zakończenia tej imprezy, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.  

  

12. Uczestnik wyjazdu powinien posiadać przy sobie ważny dokument uprawniającym do pobytu poza 

granicami Polski – paszport lub dowód osobisty. 

 

13. Zbiórka 01 grudnia Berlin godz. 06:00 

 

14. Zbiórka 08 grudnia Drezno i Miśnia godz. 04:30 

 

15. Miejsce zbiórki każdego z wyjazdów: ul. Chwaliszewo 69, 61-105 Poznań 

  

16. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

  

 

W razie niejasności prosimy o kontakt z Biurem Podróży: 

 

4U TRAVEL 

ul. Leśnowolska 8 

60-452 Poznań 

tel.: 61-848-88-21 

email: biuro@4utravel.pl 

  


