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1. Informacja o zasadach bezpieczeństwa przed oraz podczas obozu zimowego 
2022 w czasie trwania epidemii COVID-19

Na obozie rowerowo-żeglarskim w Kalborni będziemy stosować się do wytycznych rządowych, zaleceń wojewódzkich
kuratorów oświaty, a także do naszych własnych zasad i ustaleń. 

Zalecenia z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia zmieniają się bardzo dynamicznie wraz z
rozwojem sytuacji epidemiologicznej.   

Zasady i zalecenia, o których powinni pamiętać rodzice przed rozpoczęciem obozu:

1. Rodzic  lub opiekun,  przed rozpoczęciem obozu,  powinien wypełnić oświadczenie o zdrowiu  dziecka,  które
należy koniecznie podpisać w dniu przekazania dziecka pod naszą opiekę.  Rodzic lub opiekun oświadcza w
nim, że w ciągu 14 dni przed wyjazdem dziecko nie miało objawów choroby zakaźnej, w tym COVID-19, ani nie
miało  kontaktu  z  osobami  chorymi  lub  na  kwarantannie.  Rodzic  lub  opiekun  zgadza  się  również  na
wykonywanie  pomiarów  temperatury  ciała  u  dziecka  oraz  deklaruje,  że  w razie  wystąpienia  podejrzanych
objawów, odbierze dziecko z obozu w ciągu 12 godzin od otrzymania takiej informacji. 

2. Dziecko musi być wyposażone w co najmniej 7 sztuk wielorazowych maseczek lub odpowiednio większą ilość
maseczek jednorazowych oraz płyn dezynfekcyjny w ilości minimum 500 ml w butelce/butelkach z atomizerem.

3. Osoba, która odprowadza dziecko na zbiórkę nie może być chora, nie może przebywać na kwarantannie ani
mieć w ciągu 14 dni kontaktu z osobą chorą lub przebywającą na kwarantannie. 

4. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do przekazania organizatorowi przed wyjazdem na obóz podpisanego
niniejszego kompletu dokumentów, tj. informacji o zasadach bezpieczeństwa przed i podczas obozu letniego
2021 w czasie trwania epidemii COVID-19, oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, oświadczenie o wyrażeniu
zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka, informację RODO, umowę oraz kartą kwalifikacyjną. 

5. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców/opiekunów do autokaru.

6. W trakcie dojazdu i powrotu autokarem, postoje będą organizowane w taki sposób, by zminimalizować kontakt
z  osobami  postronnymi.  Nie  będzie  możliwości  zrobienia  zakupów  np.  na  stacji  benzynowej.  Prosimy  o
uwzględnienie powyższego przy zaopatrzeniu dziecka w jedzenie i napoje  na drogę. 

7. Jeżeli dziecko będzie dowożone bezpośrednio na obóz, rodzic lub opiekun zobowiązany jest do przekazania
organizatorowi podpisanego niniejszego kompletu dokumentów, tj. informacji o zasadach bezpieczeństwa przed
i podczas obozu letniego 2021  w czasie trwania epidemii COVID-19, oświadczenia o stanie zdrowia dziecka,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka, informację RODO,  umowę oraz kartą
kwalifikacyjną  przed  wejściem  dziecka  do  obiektu.  Informujemy  również,  że  ze  względu  na  wymogi
bezpieczeństwa dziecko będzie przejęte pod naszą opiekę przy wejściu do budynku. Rodzice nie będą mogli
wejść do obiektu, w tym do pokoi. 

8. Podczas obozu nie ma możliwości czasowego zabrania dziecka z obozu (np. na kilkugodzinną wycieczkę przy
okazji Państwa pobytu w okolicy). 

9. Podczas obozu wyjazdy do pobliskich sklepów spożywczych zostaną ograniczone do minimum. 

10. Podczas obozu będziemy korzystać z maseczek zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
Dzieci  nie  będą  więc  musiały  nosić  ich  na  twarzy  przez  cały  czas,  a  tylko  w konkretnych  przypadkach.
Organizator nie zapewnia maseczek -dzieci powinny zostać wyposażone w maseczki przez rodziców.

11. Wszelkie czynności  medyczne,  w tym pomiar  temperatury  ciała,  będą wykonywane przez wykwalifikowaną
pielęgniarkę, która będzie tylko i wyłącznie do dyspozycji uczestników obozu przez cały czas jego trwania.

Niektóre  punkty  programu  obozu  mogą  wyglądać  nieco  inaczej  niż  podczas  poprzednich  obozów,  ale
przeprowadzimy zajęcia obozowe tak, by uczestnicy jak najmniej odczuli nowe zasady i zalecenia. 

Podpis rodzica / opiekuna



2. Oświadczenie o stanie zdrowia

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna) 

PESEL ………………………………………………………………………………...
(Nr PESEL rodzica lub prawnego opiekuna) 

oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………………... 
(imię i nazwisko uczestnika) 

PESEL ………………………………………………………………………………….
(Nr PESEL uczestnika) 

w ciągu 14 dni poprzedzających wyjazd: 

1. Nie miało infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, w tym COVID-19;

2. Nie miało kontaktu z osobą przebywająca na kwarantannie oraz osobą podejrzaną o zakażenie
COVID-19.

Oświadczam również, że moje dziecko nie jest objęte kwarantanną w związku z zakażeniem COVID-19. 

Jednocześnie oświadczam, że w trakcie trwania obozu od dnia 13.02.2022 r. do dnia 26.02.2022 r. będę
dostępny/a pod numerem telefonu ………………………………………………………………….....

Ponadto zobowiązuję się do odebrania mojego dziecka z obozu w ciągu 12 godzin od otrzymania informacji,
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących wystąpienia choroby u dziecka. 

Dodatkowo wyrażam zgodę na wykonywanie pomiarów temperatury ciała mojego dziecka w trakcie trwania
obozu. 

………………………..
(miejscowość) (data)

………………………………………….
(podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 



3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego

1994 r.  (Dz.U.  t.j.  z 2018 r.,  poz.  1191 z  późn.zm.)  wyrażam zgodę/nie  wyrażam zgody na  nieodpłatne

wykorzystanie wizerunku mojego dziecka: …………………………………………………………………………..

polegające  na  umieszczeniu  zdjęć  i materiałów  filmowych  zawierających  wizerunek  dziecka

zarejestrowanych  podczas  zajęć  i wszelkich  imprez  Szkoły  Narciarskiej  REJA,  bądź  związanych

z uczestnictwem w zajęciach Szkoły Narciarskiej REJA, na stronie internetowej Szkoły Narciarskiej REJA

pod adresem www.szkola-reja.pl, w mediach społecznościowych Szkoły Narciarskiej REJA, tj. facebook oraz

w mediach (prasa, serwisy internetowe) w celu informacji i promocji Szkoły Narciarskiej REJA.

 ………………………..

(miejscowość) (data)

………………………………………….
(podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 



4. Klauzula Informacyjna (RODO) dla Klientów 

ReJa Józef Rensz z siedzibą w Gliwicach

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

1. Administratorem  podanych  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  Józef  Rensz  prowadzący
działalność gospodarcą pod firmą  ReJa Józef  Rensz z siedzibą w Gliwicach,  przy ul.  Brzozowej
59/7.

2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jest
Józef Rensz, e-mail: kaktus.jr@interia.pl, tel 601980519.

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z usługami świadczonymi
przez administratora.

4. Celem  przetwarzania  podanych  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  realizacja  czynności
związanych ze  świadczeniem usług na Pani/Pana rzecz  przez administratora  oraz  umożliwienie
kontaktu.

5. Podstawą  przetwarzania  podanych  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  udzielenie  zgody,
która jest dobrowolna, ale brak danych uniemożliwia świadczenie usług przez administratora.

6. Dostęp do podanych przez Panią/Pana danych osobowych będą miały tylko podmioty upoważnione
na podstawie przepisów prawa.

7. Wyrażając zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: wglądu do
podanych  danych  i  ich  poprawiania,  wnioskowania  o  zmianę  treści  danych,  ich  usunięcia
przeniesienia,  zaprzestania  przetwarzania,  cofnięcia  zgody  lub  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego

8. Zebrane  dane  będą  przechowywane  przez  administratora  do  czasu  ustania  celu  w  jakim  były
przetwarzane. 

9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. 

 ………………………..

(miejscowość) (data)

………………………………………….
(podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

mailto:kaktus.jr@interia.pl


5. Umowa

obóz narciarski w Wiśle

Zawarta w dniu ……………..……………….………

pomiędzy: 

REJA Józef Rensz
Adres: ul. Brzozowa 59/7, 44-100 Gliwice 
Regon: 240746179 NIP: 6311708508 
tel. 601980519, www.szkola-reja.pl, kaktus.jr@interia.pl 
zwanym dalej „Organizatorem”

a 

Imię I Nazwisko ....................................................................................................
Adres zamieszkania .......................................................................………........... 
Nr i seria dowodu osobistego .............................................................…............... 
nr telefonu kontaktowego ……………………………………………………………...
zwanym dalej „Rodzicem/opiekunem prawnym”

Dane uczestnika: 
Imię i Nazwisko ...................................……...........................................................
Adres zamieszkania .......................………………………....................................... 
PESEL ……………………..……………………………………….……...................... 

Termin wpłaty zaliczki: do dnia 31.01.2022 w kwocie 500,00 zł, całość do dnia przyjazdu na obóz. 

1. Przedmiotem umowy jest wzięcie udziału przez Uczestnika w organizowanym przez Organizatora
obozie.
1. Termin obozu: pierwszy tydzień 13.02.2022 r. – 19.02.2022 r.

                        drugi tydzień 20.02.2022 r. – 26.02.2022 r.
2. Adres pobytu: Ośrodek Narciarki Stożek, 43-460 Wisła, ul. Zjazdowa 11
3. Cena uczestnictwa: 1 450,00 zł brutto / 1 tydzień
4. Zaliczka w kwocie 500,00 zł brutto płatna do dnia 31.01.2022 roku, pozostała kwota tj.  950,00

zł brutto płatne do dnia przyjazdu dziecka na obóz
2. Cena uczestnictwa obejmuje:

1. Przejazd autokarem do Wisły  w przypadku pierwszego tygodnia,odbiór  dziecka we własnym
zakresie w sobotę 19.02.2022 po godzinie 16.00.      Przyjazd dzieci w przypadku drugiego
tygodnia we własnym zakresie, niedziela 20.02.2022 po godzinie 15.00. 26.02.2022 powrót do
Gliwic autokarem - ok. godz.17.30

2. 6 noclegów w pokojach 3 i 4 osobowych – w każdym tygodniu obozu
3. Pełne wyżywienie – śniadanie, obiad, kolacja
4. opieka wykwalifikowanych instruktorów
5. opieka pielęgniarki
6. szkolenia narciarskie 4 godziny z przerwą na ciepły posiłek/zupa, gry, zabawy integracyjne

3. Organizator  zastrzega sobie  prawo do zmiany programu z przyczyn od niego niezależnych,  np.
warunków pogodowych. Usługi zawarte w wymienionej ofercie, a nie zrealizowane w trakcie trwania
obozu  z przyczyn  niezależnych  od  Organizatora  (siły  wyższej,  złych  warunków  pogodowych,
przyczyn leżących po stronie Uczestnika – w tym choroby, nieobecności), nie podlegają realizacji w
innym terminie i nie przysługuje za nie zwrot kosztów.  



4. Rodzic/opiekun  oświadcza,  iż  jest  opiekunem  prawnym  i  osobą  uprawnioną  do  podejmowania
decyzji w imieniu Uczestnika, sprawuje pieczę nad Uczestnikiem, a jego prawo nie zostało w żaden
sposób ograniczone lub wyłączone.

5. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na udział  Uczestnika w obozie i  oświadcza,  że nie są mu znane
jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne oraz wychowawcze do udziału Uczestnika w obozie. 

6. Rodzic/opiekun  oświadcza,  że  przekazał  Organizatorowi  wszystkie  informacje  dotyczące  stanu
zdrowia  Uczestnika  oraz  poinformował  pisemnie  Organizatora  o ewentualnych  zaleceniach
dotyczących zdrowia Uczestnika.

7. Rodzic/opiekun oświadcza, że ma świadomość, że Uczestnik zobowiązany jest  stosować się do
wszystkich  regulaminów  obowiązujących  na  obozie  oraz  poleceń  kadry,  w  tym  kierownika
wypoczynku, wychowawców i instruktorów.

8. Rodzic/opiekun oświadcza, że pokryje wszelkie szkody materialne, spowodowane bądź zawinione
przez Uczestnika w czasie trwania obozu.

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie do dnia 5.02.2022 r., zapłacona zaliczka (bądź cała
cena uczestnictwa, o ile została zapłacona) zostaje zwrócona w całości, po tym terminie wpłacona 
zaliczka zostaje zatrzymana w związku z opłatami rezerwacyjnymi I organizacyjnymi.

10. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika pobiera ze strony internetowej www.szkola-reja.pl i drukuje we
własnym zakresie komplet dokumentów, tj. informację o zasadach bezpieczeństwa przed i podczas
obozu zimowego 2022 w czasie trwania epidemii COVID-19, oświadczenie o stanie zdrowia dziecka,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka, informację RODO, umowę (2
egzemplarze)  oraz  kartą  kwalifikacyjną,  które  czytelnie  wypełnia,  podpisuje  i  dostarcza
Organizatorowi najpóźniej do dnia wyjazdu.

11. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

………………………………… …………………………………………...
podpis i pieczęć organizatora                data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 



6. Karta obozowa uczestnika obozu rowerowo-żeglarskiego

REJA Józef Rensz
 44-100 Gliwice, Brzozowa 59/7

NIP: 631 170 85 08
REGON: 240746179

I. INFORMACJE ORGANIZATORA WYPOCZYNKU

1. Forma placówki wypoczynku: Obóz narciarski

2. Adres placówki: Wisła, Ośrodek Narciarski Stożek

3. Czas trwania: 3.02.2022 (niedziela) – 19.02.2022 (sobota)

20.02.2022( niedziela) - 26.02.2022(sobota)

...................................... .......................................................
(miejscowość, data) (podpis organizatora wypoczynku)

_______________________________________________________________________
II. DANE OSOBOWE DZIECKA
NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU

1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………..…………………………

2. Data urodzenia ...................................................………………………………..……………

3. Adres zamieszkania ...............………………………………....... telefon ..............…………

4. Pesel dziecka………………………………………………………………………………….

5. Nazwa i adres szkoły .........……………………………….............. klasa ……………..........

6. Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka  w placówce wypoczynku:    

     ...................................................................................... telefon ...............................................

7. Numer telefonu matki …………………………., ojca ………………….…………….. 

     opiekuna ……………………………… .

8. Numer telefonu dziecka będącego na obozie………………………………………………...

8. E – mail ……………………………………………………………………………………..

.......................... ..........................................................................
(miejscowość, data) (podpis ojca, matki lub opiekuna)

______________________________________________________________________
III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA 
(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich 
dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ 
POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI 
W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU.

.......................... ..........................................................................
(miejscowość, data) (podpis ojca, matki lub opiekuna)

___________________________________________________________________________
IV. INFORMACJA PIELĘGNIARKI O SZCZEPIENIACH lub ksero książeczki 
       zdrowia z aktualnym wpisem szczepień

Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ....................,błonica .................., dur ........................,
 inne ..............................................................................................................................................

.......................... ..........................................................................
(miejscowość, data) (podpis pielęgniarki)

___________________________________________________________________________
V. INFORMACJA O DZIECKU WYCHOWAWCY KLASY
  (w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy - wypełnia rodzic lub opiekun)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
               
___________________________________________________________________________
VI. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE POBYTU 
W PLACÓWCE WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.) 
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka

....................... ........................................................................................
(miejscowość, data) (podpis lekarza lub pielęgniarki placówki wypoczynku)

_____________________________________________________________
VII. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA O DZIECKU 
   PODCZAS POBYTU W PLACÓWCE WYPOCZYNKU

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................



.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................... ................................................................
(miejscowość, data) (podpis wychowawcy-instruktora)

_____________________________________________________________
X. INFORMACJE DODATKOWE

WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE
1. Uczestnik  obozu zobowiązany jest  uczestniczyć we wszystkich  zajęciach  organizowanych przez

wychowawców/instruktorów  i  stosować  się  do  regulaminu  obozu  i  ośrodka  oraz  poleceń
wychowawców/instruktorów.

2. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny, kompletny ekwipunek.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy wartościowe uczestników.
4. Uczestnik zobowiązany jest  zabrać ze sobą kartę chipową NFZ, dowód osobisty lub legitymacje

szkolną.
5. W przypadku samowolnego oddalenia się z miejsca wypoczynku, nie stosowania się do poleceń

wychowawców/instruktorów  uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt rodziców
lub opiekunów.

6. Rodzice (opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko
podczas pobytu na obozie

7. Telefony komórkowe dzieci  (podpisane) poza godzinami wyznaczonymi przez organizatora będą
przechowywane w pomieszczeniu kierownika obozu .

8. Rodzice i Opiekunowie Dziecka nie uczestniczą w zajęciach programowych obozu.

                         .......................…                                .....................................
                     (miejscowość, data)                      (podpis ojca, matki lub opiekuna)



7. STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ
W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, JEŻELI NIE JEST MOŻLIWE UŻYCIE

HIPERŁĄCZA

Zaoferowane  Państwu  połączenie  usług  turystycznych  stanowi  imprezę  turystyczną  w
rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.
W  związku  z  powyższym  będą  Państwu  przysługiwały  wszystkie  prawa  UE  mające
zastosowanie  do  imprez  turystycznych.  Przedsiębiorstwo  REJA  Józef  Rensz  będzie  ponosiło
pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.
Ponadto,  zgodnie  z  wymogami  prawa,  przedsiębiorstwo  REJA  Józef  Rensz  posiada
zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat i,  jeżeli  transport jest elementem
imprezy  turystycznej,  zapewnienia  Państwa  powrotu  do  kraju  w  przypadku,  gdyby
przedsiębiorstwo REJA Józef Rensz stało się niewypłacalne.

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302
-
 Przed  zawarciem  umowy  o  udział  w  imprezie  turystycznej  podróżni  otrzymają  wszystkie
niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
-
 Zawsze  co  najmniej  jeden  przedsiębiorca  ponosi  odpowiedzialność  za  należyte  wykonanie
wszystkich usług turystycznych objętych umową.
-
 Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym
mogą skontaktować się z organizatorem turystyki.
-
 Podróżni  mogą  przenieść  imprezę  turystyczną  na  inną  osobę,  powiadamiając  o  tym  w
rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
-
 Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone
koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym
przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może
rozwiązać  umowę.  Jeśli  organizator  turystyki  zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny,
podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
-
 Podróżni  mogą  rozwiązać  umowę  bez  ponoszenia  jakiejkolwiek  opłaty  za  rozwiązanie  i
uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej,
inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę
turystyczną odwoła  ją  przed rozpoczęciem,  podróżni  mają prawo do  zwrotu  wpłat  oraz,  w
stosownych przypadkach, do rekompensaty.
-
 W wyjątkowych okolicznościach - na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują
poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną -
podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia
jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
-



 Ponadto  podróżni  mogą  w  każdym  momencie  przed  rozpoczęciem  imprezy  turystycznej
rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
-
 Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane
zgodnie  z  umową,  będą  musiały  zostać  zaproponowane  podróżnemu,  bez  dodatkowych
kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie
z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej,  a organizator turystyki nie
zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
-
 Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
-
 Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej
sytuacji. W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną
zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy
turystycznej  i  jeżeli  impreza  turystyczna  obejmuje  transport,  zapewniony  jest  powrót
podróżnych do kraju.  REJA Józef  Rensz wykupił  gwarancje ubezpieczeniową w SIGNAL
IDUNA Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A.  o nr M520187 zapewniający ochronę na
wypadek  niewypłacalności.  Podróżni  mogą  kontaktować  się  z  tym  podmiotem  lub,  w
odpowiednich  przypadkach,  z  właściwym  organem  (dane  kontaktowe,  wraz  z  nazwą,
adresem  geograficznym,  adresem  poczty  elektronicznej  i  numerem  telefonu),  jeżeli  z
powodu niewypłacalności REJA Józef Rensz dojdzie do odmowy świadczenia usług.
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