
 

Ogólne Warunki Uczestnictwa 

Załącznik do zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej

1. Organizatorem imprezy jest: OOH Group Sp. z o.o.; Adres rejestrowy: ul. Postępu 15 C,
02-676 Warszawa, Adres biura: ul. Waszyngtona 38/6, 81-342 Gdynia; Tel. +48 22 381 60 25
lub 26, fax +48 22 549 12 35; zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
Wydział Rejestrowy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości: 100 000 PLN, opłacony w całości.
KRS 0000344056 NIP 521-354-92-09 REGON 142171579; 

reprezentowana przez: Piotra Jakuba Jeziorowskiego, Prezes Zarządu.

2. Zawarcie  umowy  o  udział  w  imprezie  następuje  poprzez  wypełnienie  zgłoszenia
uczestnictwa online lub umowy przez osobę pełnoletnią, oraz poprzez wpłacenie zaliczki.
Wypełniając  umowę-zgłoszenia  uczestnictwa  wyrażają  jednocześnie  Państwo  zgodę  na
przetwarzanie,  uaktualnianie i  udostępnianie swoich danych osobowych,  niezbędnych dla
realizacji  imprezy oraz dla celów promocyjnych Biura (zgodnie z art.  23 pkt.  1 ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997). Uczestnik ma obowiązek posiadać
przy sobie dowody wpłaty (lub ich kopie).

3. Warunki  płatności.  Ceny świadczeń dla  Uczestników są cenami umownymi  i  obejmują
podatek od towarów i usług. Miejscem spełnienia świadczeń z umowy jest wskazany przez
OOH rachunek  bankowy określony w zawartej  z  Uczestnikiem umowie  lub  kasa  agenta
posiadającego pełnomocnictwo do sprzedaży usług OOH.

4. Rezygnacja  z  umowy  przez  uczestnika.  Rezygnacja  wymaga  od  uczestnika  złożenie
pisemnego oświadczenia. OOH z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy, zakupu
świadczeń u kontrahenta zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń - liczonych od ceny
całkowitej imprezy - według następujących zasad: do 30 dni przed wyjazdem 50%, od 30 do
15 dni przed wyjazdem 75%, 10 dni lub mniej przed wyjazdem 100%. Istnieje możliwość
wykupienia ubezpieczenia zwrotu części kosztów na wypadek rezygnacji w uczestnictwie w
imprezie turystycznej.

5. Odstąpienie od umowy przez Organizatora. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty
(bez  odsetek),  jeśli  odwołanie  imprezy  następuje  z  przyczyn  leżących  po  stronie
organizatora. Zwrot następuje w terminie 21 dni od odwołania imprezy.

6. Zmiany programu imprezy. Każda impreza zawiera jedynie ramowy, przykładowy program.
Realizacja  uzależniona  jest  od  warunków  atmosferycznych,  kondycji  uczestników  i
aktualnych atrakcji w regionie.

7. Ubezpieczenie  uczestników.  Uczestnicy  ubezpieczeni  są  od  NNW  (następstw
nieszczęśliwych  wypadków),  OOH  nie  ponosi  odpowiedzialności  z  powodu  kradzieży,
zniszczenia bagażu.
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8. Reklamacja należy składać bezpośrednio na miejscu trwania imprezy, przedstawicielowi
organizatora  lub  kierownikowi  imprezy  i  otrzymać  potwierdzenie  przyjęcia  reklamacji  na
piśmie. Odpowiedz na reklamację Organizator przekazuje w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
Przedmiotem reklamacji nie mogą być okoliczności powodujące utrudnienia, niedogodności
lub niewygody, związane z charakterem imprezy.

9. Podstawowe  warunki  uczestnictwa  to:  realizacja  pkt  2,  stosowanie  się  do  regulaminu
imprezy oraz innych przepisów obowiązujących w miejscu pobytu np. regulamin portu czy
mariny  jachtowej.  Bezwzględnym  warunkiem  uczestnictwa  w  imprezie  jest  zakaz  picia
alkoholu  oraz  palenia  tytoniu,  a  także  spożywania  narkotyków  i  środków  odurzających
podczas trwania zajęć edukacyjnych. Uczestnicy nie spełniający tych ustaleń są usuwani z
imprezy.

10. Informujemy, że podczas imprez organizowanych przez OOH „Out Of Home” mogą być
wykonywane pamiątkowe fotografie uczestników. W związku z tym każdy uczestnik (opiekun
prawny)  poprzez  podpisanie  niniejszych  warunków  uczestnictwa  wyraża  zgodę  na
nieodpłatne  utrwalenie  wizerunku  uczestnika  w  formie  filmu  lub  fotografii  analogowej  i
cyfrowej  oraz  wyraża  nieodpłatną  zgodę  na  rozpowszechnianie  tych  materiałów  za
pośrednictwem  dowolnego  medium.  W  przypadku  braku  zgody  prosimy  o  złożenie
pisemnego oświadczenia.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy o Usługach Turystycznych (D.U. 2001 poz. 55.578.).
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