Agencja Turystyczno-Usługowa GOLD TOUR Sp. z o.o.
25-367 KIELCE, Plac Wolności 3
Tel. 41.344-93-95, 504-043-882
e-mail: goldtour@op.pl
Konto: BNP PARIBAS 56 16 0012 7318 4211 4180 00 0001

NIP 657-02-37-506

Ramowy program wyjazdu

ŁÓDŹ
11.08.2021 środa
– wyjazd z Kielc godz. 7.3o parking przy KCK, ok. 10.30 przyjazd do Łodzi, ulica Piotrkowska i
okolice: Pasaż Róży, Galeria ODLOT, podwórko Wojciecha Siudmaka, pałace Herbsta, Księży
Młyn i Tartak Wodny, czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu STARE KINO CINEMA
RESIDENCE, kolacja, nocleg. Możliwość udziału w spektaklu teatralnym w zależności od repertuaru lub
seans filmowy w Sali kinowej Hoteu

12.08.2021 czwartek
- śniadanie w hotelu, dalszy ciąg zwiedzania: MANUFAKTURA – pałac Poznańskiego,
Muzeum Fabryki, centrum handlowo-rekreacyjne, Biała Fabryka, Muzeum Kinematografii, Aleja
Gwiazd, obiad, czas wolny. Cmentarz Żydowski. Ok. 17.3o wyjazd powrotny. Przyjazd do Kielc
ok. godz. 20.3o.

Cena 450 zł/os. obejmuje: przejazd, 1 nocleg, obiadokolacja, śniadanie,
obiad, ubezpieczenie, opieka pilota/przewodnika.
Na bilety wstępów do zwiedzanych obiektów należy przygotować ok. 45 zł.

Zapraszamy

Warunki uczestnictwa
w imprezach turystycznych organizowanych przez AT-U GOLD TOUR sp. z o.o. w Kielcach
1.Zawarcie umowy uczestnictwa
Zawarcie umowy w imprezie turystycznej następuje przez złożenie podpisów przez nabywcę i osobę upoważnioną ze strony Biura wraz z jednoczesnym
dokonaniem przedpłaty w wysokości 40% kosztów uczestnictwa. Uczestnik otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia przez Biuro umowy gwarancji lub
ubezpieczenia wraz z określeniem sposobu ubiegania się o wypłatę w przypadkach, określonych przez Ustawę o Usługach Turystycznych. Uregulowanie
pełnej należności za udział w imprezie powinno nastąpić w uzgodnionym z Biurem terminie. Niewywiązanie się przez Nabywcę z powyższych uzgodnień
będzie równoznaczne z odstąpieniem od umowy na warunkach określonych w pkt. 4 – ''Rezygnacje''.
2.Świadczenia
Warunkiem realizacji opłaconych świadczeń jest posiadanie voucheru /skierowania/ lub wpisanie na listę uczestników w przypadku wyjazdów zbiorowych.
Opłacone świadczenia i terminy ich realizacji, do których uprawniają w/w dokumenty są ostateczne i nie mogą być przez Państwa zmienione.
3.Zmiany świadczeń
Gdyby po zawarciu umowy nastąpiły nieprzewidziane przez Biuro odstępstwa lub zmiany w stosunku do informacji zawartych w umowie – zgłoszeniu,
uczestnik zostanie powiadomiony o tym przed rozpoczęciem podróży. W sytuacji gdy zmianie ulegają istotne warunki (zakres i standard oferowanych
świadczeń) uczestnik powinien niezwłocznie po otrzymaniu od Biura informacji w tym zakresie powiadomić Biuro czy przyjmuje proponowaną zmianę czy
odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy uczestnikowi przysługuje natychmiastowy zwrot wszystkich wniesionych opłat bez obowiązku
kary umownej.
4.Rezygnacje
Klient ma prawo zrezygnować z imprezy w przypadku zmiany przez organizatora z przyczyn od niego niezależnych istotnych warunków umowy - otrzymuje
on wówczas natychmiastowy zwrot wszystkich wniesionych świadczeń. Klient ma również prawo zrezygnować z imprezy z własnej woli, wówczas ponosi
koszty do wysokości udokumentowanej przez Biuro szkody. Biuro nie będzie dochodziło poniesionej szkody, jeśli uczestnik w swoje miejsce przedstawi
osobę, mogącą uczestniczyć w imprezie w czasie pozwalającym organizatorowi na dokonanie niezbędnych formalności, związanych z wyjazdem. Organizator
rozliczy udokumentowane koszty rezygnacji z imprezy w terminie do 30 dni od jej zakończenia.
5.Odwołanie imprezy i świadczeń
Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 10 dni przed jej rozpoczęciem z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum - 35 osób przy grupach
autokarowych. W takim przypadku Biuro zobowiązuje się do przedstawienia oferty zastępczej lub zwrotu uiszczonej przez uczestnika opłaty.. Biuro
powiadomi uczestnika imprezy o jej odwołaniu w terminie wyżej wymienionym.
6.Cena i jej zmiana
Ceny przedstawione w ofercie są cenami stałymi. Biuro zastrzega sobie jednak prawo do zmiany ceny w wyjątkowych przypadkach, a mianowicie:
a/ wzrostu kosztów transportu
b/ wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich
i lotniczych
c/ wzrostu kursów walut.
W terminie krótszym niż 20 dni od daty rozpoczęcia imprezy cena nie ulegnie podwyższeniu.
7.Odpowiedzialność Biura Podróży
Biuro Podróży przyjmuje na siebie odpowiedzialność za sumienne przygotowanie i realizację świadczeń wykupionych przez klienta. Jeżeli w imprezie
nastąpią niedociągnięcia, powinni Państwo zażądać od pilota lub świadczącego usługi kontrahenta zastosowania środków zaradczych. Jeżeli nie uda się
usunąć przeszkód mają Państwo prawo do obniżenia ceny w odpowiednim stosunku do tego, jakie warunki były gwarantowane w całej ofercie wykupionych
świadczeń. Wszelkie niezgodności, mogą Państwo zgłosić w Biurze nie później niż 30 dni od zakończenia realizacji świadczeń.
8.Odpowiedzialność uczestnika
W czasie podróży i realizacji świadczeń spoczywa na uczestniku konieczność przestrzegania przepisów celno-dewizowych i porządkowych, jak też innych
zaleceń pilota względnie osób realizujących usługi lub świadczenia. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody i zobowiązuje się do
pokrycia kosztów ich usunięcia. Uczestnik imprezy zagranicznej winien mieć własny paszport z ważnością nie krótszą niż 6 miesięcy oraz wizy do krajów,
w których one obowiązują.
9.Ubezpieczenia
a/ AT-U GOLD TOUR zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych posiada polisę ubezpieczeniową wystawioną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i
Reasekuracji S.A.
b/ uczestnicy imprez zagranicznych są ubezpieczeni w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. od kosztów leczenia (KL – do 10.000 EURO) i
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW – do 7.000 PLN i bagaż do 800 zł). Uczestnicy imprez autokarowych są ubezpieczeni na czas dojazdu i
pobytu a uczestnicy imprez z własnym dojazdem na czas wykupionego pobytu plus dwa dni przed rozpoczęciem i dwa dni po zakończeniu świadczeń.
Ubezpieczeni uczestnicy imprez zobowiązani są na rzecz AXA TUiR zwolnić lekarza leczącego z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwolić
na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia. Ubezpieczyciel nie ponosi kosztów, gdy zdarzenie jest następstwem:
- umyślnego działania ubezpieczonego
- działania ubezpieczonego, będącego w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
- działania bez wymaganych prawnie uprawnień
- chorób przewlekłych, chronicznych, zaburzeń psychicznych, usuwania ciąży
UWAGA:
Ubezpieczenie dotyczy pobytu tylko poza granicami Polski. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów rezygnacji z imprezy – sugerujemy dokonanie takiego
ubezpieczenia w dniu dokonania rezerwacji.
10.Postanowienia końcowe
a/ we wszystkich nie uregulowanych niniejszymi warunkami uczestnictwa sprawach, zastosowanie mają przepisy Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia
20 sierpnia 1997r. (z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do niej i odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
b/ uczestnik wyraża zgodę (lub nie) na wykorzystanie danych osobowych przez AT-U GOLD TOUR do celów marketingowo-promocyjnych,
c/ uczestnik wyraża zgodę (lub nie) na wystawienie faktury VAT bez swojego podpisu.

