
Przedmiot umowy wyprawy trekkingowej Outdoor Life Kaszuby 

1.Organizator przyjmuje odpowiedzialność za świadczenie usługi zgodnie w opisach umieszczonych  
w reklamach lub potwierdzeniu zamówienia, jednocześnie informuje, że trasy są dobierane 
optymalnie do warunków pogodowych jakie spotkamy na miejscu w Norwegii. Przedłużenie usługi 
można rozważyć po konsultacji z organizatorem. wszelkie dodatkowe koszty ponosi klient. 

2.Outdoor Life Kaszuby zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian z powodu warunków 
pogodowych 

3.Wyprawy mogą zostać odwołane lub przeniesione, jeśli nie mamy wymaganej liczby uczestników 
przed wyjazdem. Uczestnikowi  zwraca się 100 % kwoty w powyższym przypadku. 

4.Aktualne ceny za oferowane usługi można czerpać z aktualnych ogłoszeń organizatora. Ceny mogą 
ulec zmianie. 

5.Warunki płatności. Zarezerwowane usługi należy opłacić przed rozpoczęciem podróży. Płatność 
można dokonać przelewem lub gotówką, a rezerwacja zostanie potwierdzona dopiero po wpłaceniu 
80  %  depozytu na konto organizatora. 

W przypadku nieterminowej płatności organizator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji lub 
odstąpienia od umowy, a wynikające koszty anulowania zostaną po stronie klienta. 

6.Anulowanie  umowy przez klienta musi mieć formę pisemną 

W przypadku całkowitego anulowania, następującym procentem kosztów zostanie obciążony klient, 
kontrahent w tym momencie ma już poniesione koszty  loty oraz noclegów  i również jest związany 
umowami  z których nie może zrezygnować 

4 miesiące przed planowanym działaniem 20% 

3 miesiące przed planowanym działaniem zwrot  40%  

2 miesiące przed planowanym działaniem 60% 

30 dni przed planowanym działaniem 90% 

7.Anulowanie lub zmiana umowy przez Organizatora 

W przypadku niektórych programów wymagana jest minimalna liczba uczestników. Organizator 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy również w  krótkim terminie. Jeśli realizacja umowy 
nie jest możliwa w innym czasie do realizacji , wszelkie opłaty zostaną zwrócone 100%. Dalsze 
roszczenia odszkodowawcze nie są możliwe. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 
programu w trakcie , jeśli uczestnicy spowodują, że realizacja umowy zostanie zagrożona lub 
uniemożliwią jej realizację przez niebezpieczne i szkodzące zdrowiu działanie  uczestników lub inne 
niebezpieczne działania. W takim przypadku regulacja kosztów rezygnacji spoczywa po stronie 
uczestnika. 

Jeśli program lub części programu nie mogą zostać zrealizowane z powodu zdarzeń losowych, 
problemów bezpieczeństwa ze strony organizatora, oficjalnych przepisów, strajków lub niepewnych 



warunków pogodowych i przyrodniczych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub 
skrócenia zajęć w krótszym czasie. Tutaj koszty ponoszone są 30% kontrahent 70% klient. 

Należy pamiętać, że wolna od ryzyka realizacja działania leży w interesie wszystkich.  

Wszystkie decyzje podejmowane przez liderów aktywności są ostateczne. 

Organizator wyraźnie zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu, chodzi tu o bezpieczeństwo 
uczestników. Organizator będzie dążył do zastąpienia usługi inną równoważną. 

Wpłata zaliczki jest jednoznaczna ze zgodą wszystkich warunków wyprawy trekkingowej. 

Turystyczne Kaszuby Regatta Sports 


