Regulamin
Stowarzyszenia Podróżników „Dzikim Tropem” wyjazdów organizowanych dla
członków stowarzyszenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Regulamin przyjęty uchwałą nr 01/2019 Zarządu Stowarzyszenia Podróżników „Dzikim Tropem” z
dnia 29 stycznia 2019r.
I.

Postanowienia ogólne

1. Definicje:

2.
3.

4.

5.

a) Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Podróżników „Dzikim Tropem” z siedzibą w
Kielcach, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 00007604492, posiadające numer NIP:
9592017713 i REGON: 381928296;
b) Regulamin – niniejszy Regulamin Stowarzyszenia Podróżników „Dzikim Tropem”
przyjęty uchwałą nr 01/2019 Zarządu Stowarzyszenia Podróżników „Dzikim Tropem" z
dnia 29 stycznia 2019r;
c) Wyjazd – wyjazd podróżniczy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej organizowany
dla grupy członków Stowarzyszenia, z których każdy dokonał zgłoszenia do
Stowarzyszenia zamiaru uczestniczenia w Wyjeździe i spełnił warunki uczestnictwa jako
Uczestnik określone w niniejszym Regulaminie oraz ofercie Wyjazdu;
d) oferta Wyjazdu – określone na stronie www.dzikimtropem.pl w zakładce Wyprawy
propozycje dotyczące wyjazdu podróżniczego z określeniem jego harmonogramu ceny i
zakresu realizowanego przez Stowarzyszenie;
e) Lider – osoba fizyczna wyznaczona przez Stowarzyszenie do koordynowania Wyjazdu,
realizacji programu Wyjazdu, a także wsparcia członków Stowarzyszenia w trakcie jego
trwania;
f) Uczestnik – członek stowarzyszenia, który zgłosił swoje uczestnictwo w wyjeździe i
dopełnił formalności koniecznych do uczestniczenia w nim wynikających z regulaminu
i oferty Wyjazdu;
g) Jednostki redakcyjne oznaczają odpowiednio: artykuły (art.) – I, II, III, itd., ustępy: (ust.)
– 1., 2., 3., itd., punkty – a), b), c) itd.
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wyjazdach organizowanych przez
Stowarzyszenie.
Wyjazdy organizowane przez Stowarzyszenie mają charakter studyjny, określony przez
program, umożliwiający poznanie danego kraju bądź regionu, ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki danej wyprawy: środowiska naturalnego, ukształtowania terenu,
historii, tradycji, a także lokalnej kultury.
Prawo uczestniczenia w wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie mają tylko i
wyłącznie członkowie Stowarzyszenia. Przystąpienie do Stowarzyszenia jest warunkiem
koniecznym, aby Uczestnik upoważniony był do regularnego otrzymywania bieżących ofert,
udziału w wyjazdach organizowanych wyłącznie dla członków Stowarzyszenia z
uwzględnieniem preferencyjnych warunków, korzystania z pełnej oferty zniżkowej
Stowarzyszenia oraz udziału w corocznych integracyjnych spotkaniach jego członków.
Stowarzyszenia nie prowadzi działalności gospodarczej na żadnym z pól przewidzianych w
PKD , a w szczególności nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie organizowania
imprez turystycznych, nie świadczy też żadnych usług turystycznych w rozumieniu ustawy 
z

dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
(Dz. U. poz. 2361).
6. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową o charakterze niekomercyjnym
(popularyzacja podróży i aktywnego trybu życia, inspirowanie do podróżowania,
organizacja spotkań o charakterze podróżniczym, organizacja wypraw, poszerzanie własnej
bazy sprzętowej). Wszystkie niezbędne czynności, które należy spełnić w ramach
funkcjonowania Stowarzyszenia i organizacji wypraw, Stowarzyszenie zleca podmiotom
zewnętrznym, posiadającym uprawnienia do profesjonalnego wykonywania określonego
typu działalności (transport, ubezpieczenia, atrakcje, specjalistyczne kursy i inne), nie
ponosząc za nie odpowiedzialności.
W ramach usług transportowych na miejscu docelowym wyjazdu dopuszczalny jest
transport użyczonymi lub wypożyczonymi Stowarzyszeniu pojazdami prowadzonymi przez
Liderów.
Warunki uczestnictwa w wyjazdach Stowarzyszenia Podróżników „Dzikim Tropem”
II.

Zgłoszenie na wyjazd

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Wyjeździe członków Stowarzyszenia następuje w momencie:
a) zaakceptowania Regulaminu i potwierdzenia przez Stowarzyszenie przyjęcia zgłoszenia
(w przypadku osób niepełnoletnich umowy akceptują ich przedstawiciele ustawowi)
oraz
b) wpłaty przewidzianej zaliczki (do 3 dni roboczych od zapisu do formularza).
2. Po potwierdzeniu zgłoszenia Uczestnik dokonuje zakupu biletu lotniczego na własne
ryzyko. Stowarzyszenie oferuje uczestnikowi pomoc w zakupie biletu lotniczego poprzez
doradztwo. Uczestnik wyjazdu może zlecić Stowarzyszeniu zakup biletu w swoim imieniu i
na swoje ryzyko. Stowarzyszenie każdorazowo informuje Uczestnika czy przyjęło zlecenie
zakupu biletu na jego rzecz. Stowarzyszenie może odmówić zakupu biletu na rzecz
Uczestnika bez podawania przyczyny.
3. Nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem Wyjazdu Uczestnik zobowiązany jest do
wpłacenia całości kwoty za uczestnictwo w Wyjeździe. W przypadku, gdy zapis na Wyjazd
odbywa się w terminie krótszym niż na 30 dni przed rozpoczęciem Wyjazdu, wówczas przy
zapisie na wyjazd należy jednorazowo wpłacić całą kwotę za uczestnictwo za wyjazd.
4. Niedokonanie wpłaty, o której mowa w ust. 1 pkt. b) i ust. 3 niniejszego artykułu oraz
niedostarczenie wszystkich wymaganych przez Stowarzyszenie dokumentów w terminie
wskazanym w ofercie dotyczącym wyjazdu może zostać potraktowane jako rezygnacja z
udziału w Wyjeździe z przyczyn nie leżących po stronie Stowarzyszenia.
5. W przypadku pozostałej części ceny Wyjazdu wyrażonej w obcej walucie Uczestnik
powinien przekazać ją bezpośrednio na ręce Lidera, podejmującego działania finansowe w
imieniu Uczestnika. Kwota ta powinna zostać wpłacona Liderowi grupy podczas zbiórki na
lotnisku lub (jeżeli nie było takiej możliwości) niezwłocznie po przyjeździe na miejsce.
6. Wszelkie płatności w PLN powinny być dokonywane przelewem na konto bankowe:
43 2490 0005 0000 4530 4382 2065
7. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Wyjeździe jest zaakceptowanie niniejszego
Regulaminu i Statutu Stowarzyszenia.
8. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Wyjazdu maksymalnie do 5%
całości kosztów Wyjazdu, z zastrzeżeniem postanowień art. V ust. 5 Regulaminu. Jako
podstawę do zmiany ceny zalicza się: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych,
wzrost podatków i opłat za usługi lotniskowe, a także zmianę kursu walut, wpływającą
bezpośrednio na koszty.

III.

Realizacja wyjazdu

1. Uczestnik ma obowiązek posiadać aktualne dokumenty upoważniające go do przekraczania
granic państwowych.
2. Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, we własnym zakresie i z
własnych środków. Za szkody popełnione przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich
prawni opiekunowie. W przypadkuWyjazdów, w trakcie których Uczestnicy korzystają z
należących do Stowarzyszenia bądź wypożyczonych przez nie samochodów lub innego
sprzętu, Stowarzyszenie może wprowadzić obowiązek uiszczenia przez Uczestników
Wyjazdu kaucji zwrotnych w celu zabezpieczenia środków na pokrycie ewentualnych
szkód.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów, obowiązujących przepisów
prawa oraz prawa obyczajowego obowiązującego w kraju pobytu, obiektach noclegowych
gastronomicznych, a także zaleceń Lidera. Stowarzyszenie nie odpowiada za naruszenie
przepisów przez Uczestnika.
4. Przelot w miejsce docelowe, gdzie rozpoczyna się realizacja programu i/lub powrót z
miejsca zakończenia realizacji programu może odbywać się bez opieki Lidera. W takim
przypadku Lider ma obowiązek oczekiwać na Uczestników na lotnisku docelowym, a po
zakończeniu Wyjazdu odtransportować grupę na lotnisko wylotowe. Jeżeli Lider nie ma
możliwości odbioru Uczestników z lotniska, wówczas Stowarzyszenie ma obowiązek
poinformować Uczestników o tym fakcie i udzielić wszelkich niezbędnych informacji i
wskazówek, by Uczestnicy mogli samodzielnie dotrzeć do miejsca spotkania z Liderem.
Przewozy lotnicze odbywają się na warunkach linii lotniczych i podlegają przepisom
„Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł w ramach międzynarodowego przewozu
lotniczego.
5. Uczestnik od chwili rozpoczęcia Wyjazdu ma obowiązek stosować się do wskazówek
Lidera, dotyczących realizacji programu Wyjazdu.
6. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Wyjeździe wyłącznie pod opieką rodzica lub
innego prawnego opiekuna. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za
niepełnoletnich Uczestników Wyjazdu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
IV.

Zasady odpowiedzialności stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie ma obowiązek wywiązywać się ze zobowiązań zgodnie z ofertą na stronie
internetowej i przedstawionym planem ramowym. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do
zmiany kolejności realizacji programu oraz planu ramowego, jeżeli istnieją do tego poważne
przesłanki w tym w szczególności bezpieczeństwo Uczestników.
2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odwołania Wyjazdu z przyczyn od siebie
niezależnych (decyzja władz państwowych, działanie siły wyższej) oraz w przypadku
niewystarczającej liczby Uczestników Wyjazdu określonej w warunkach( ofercie)
Wyjazdu. W przypadku odwołania Wyjazdu z powodu niewystarczającej liczby
Uczestników, Stowarzyszenie powiadamia Uczestnika nie później niż na 30 dniprzed
rozpoczęciem Wyjazdu. W takiej sytuacji Uczestnik otrzyma natychmiastowy zwrot
wniesionych opłat. Stowarzyszenie nie zwraca wniesionych opłat w sytuacji, gdy do
odwołania Wyjazdu doszło z powodu działania siły wyższej i przyczyn niezależnych od
Stowarzyszenia
3. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość natychmiastowego wykluczenia z Wyjazdu
Uczestnika, który:
a) nadużywa alkoholu,
b) stosuje środki odurzające,

4.

5.

6.

7.

V.

c) w sposób rażący nie stosuje się do zaleceń Lidera grupy i utrudnia realizację programu
Wyjazdu lub,
d) zachowuje się w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, w tym ucieka
się do zachowań wulgarnych bądź agresywnych w stosunku do Lidera lub innych
Uczestników Wyjazdu.
W takiej sytuacjiWykluczonemuUczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata
pieniężna.
Stowarzyszenie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie programu Wyjazdu,
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie programu Wyjazdu jest spowodowane
wyłącznie:
a) działaniem lub zaniechaniem Uczestnika Wyjazdu,
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług
przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było
przewidzieć ani uniknąć,
c) siłą wyższą.
Stowarzyszenie nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Uczestnika
Wyjazdu w sytuacji, gdy odwołanie wyjazdu nastąpiło z powodu:
a) zgłoszenia się mniejszej liczby Uczestników niż liczba minimalna określona w ofercie
wyjazdu, a Stowarzyszenie powiadomiło o tym Uczestnika Wyjazdu na piśmie lub
drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres poczty e-mail w terminie wskazanym
w ust. 2 niniejszego artykułu;
b) siły wyższej.
Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie lub opóźnienie lotu do celu
Wyjazdu, jak i lotu powrotnego, a także lotu odbywającego się w trakcie Wyjazdu bez
względu na przyczynę. Uczestnik zobowiązany jest osobiście do dochodzenia swoich praw
w drodze reklamacji i ewentualnie na drodze sądowej bezpośrednio od przewoźnika.
Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z przekazywanymi przez Stowarzyszenie
informacjami dotyczącymi komunikatów na temat szczególnych zagrożeń zdrowia i życia
na odwiedzanym terenie i oświadcza, iż zdaje sobie sprawę, że Wyjazd, w którym bierze
udział nie wyklucza możliwości zachorowania, zranienia, a nawet śmierci, będących
efektem działania sił natury, podróżowania środkami transportu (lotniczego,
samochodowego i innego), obcowania z przyrodą etc. Uczestnik oświadcza, że został o tym
ryzyku poinformowany i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia podróży.
Zmiana istotnych warunków wyjazdu

1. W przypadku konieczności zmiany istotnych warunków Wyjazdu, z przyczyn od
Stowarzyszenia niezależnych, Stowarzyszenie ma obowiązek niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Uczestnika Wyjazdu.
2. W przypadku otrzymania od Stowarzyszenia informacji o zmianie istotnych warunków
Wyjazdu, Uczestnik Wyjazdu powinien niezwłocznie poinformować Stowarzyszenie, czy:
a) przyjmuje zmianę umowy na nowych warunkach albo
b) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich poniesionych opłat.
3. W przypadku, gdy wykonanie określonego świadczenia zgodnie z programem Wyjazdu nie
jest możliwe bez istotnego zwiększenia nakładów finansowych, Stowarzyszenie jest
uprawnione do wykonania świadczenia zastępczego. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego
jest niższa od jakości świadczenia zastępowanego, Uczestnik Wyjazdu ma prawo żądać
odpowiedniego obniżenia kosztów Wyjazdu.
4. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego spowodowanej:

a) działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu
świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć
ani uniknąć albo
b) siłą wyższą,
Stowarzyszenie nie ponosi wobec Uczestnika Wyjazdu żadnej odpowiedzialności
odszkodowawczej.
5. Cena Wyjazdu ustalona w umowie nie może być podwyższona, chyba że dochodzi do jednej
z następujących okoliczności:
a) wzrostu kosztów transportu,
b) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za usługi lotniskowe,
załadunkowe bądź przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
c) wzrostu kursów walut.
6. W okresie14dni przed datą Wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona
w przyczyn wskazanych w art. V, ust. 5, pkt. c) Regulaminu.
VI.

Rezygnacja z wyjazdu

1. Uczestnik może zrezygnować z Wyjazdu wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej.
Za datę złożenia rezygnacji z udziału w Wyjeździe przyjmuje się dzień otrzymania przez
Stowarzyszenie stosownego oświadczenia na adres e-mail biuro@dzikimtropem.pl lub dzień
faktycznego odbioru pisemnego oświadczenia o rezygnacji. Rezygnacja musi być opatrzona
datą jej zgłoszenia.
2. W sytuacji, gdy rezygnacja Uczestnika nastąpi z przyczyn leżących po stronie
Stowarzyszenia, tj.: zmiany istotnych warunków Wyjazdu: ceny (o więcej niż 5% całości
ceny Wyjazdu), terminu, środka transportu lub odwołania Wyjazdu, Uczestnik ma prawo do
przyjęcia proponowanej zmiany w warunkach Wyjazdu lub do rezygnacji z Wyjazdu za
natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych opłat. Uczestnik powinien
niezwłocznie powiadomić Stowarzyszenie czy decyduje się na przyjęcie zmiany w
warunkach Wyjazdu, czy na rezygnację z Wyjazdu za natychmiastowym zwrotem
wszystkich wniesionych opłat.
3. W sytuacji, gdy Uczestnik Wyjazdu rezygnuje z udziału w Wyjeździe z przyczyn innych niż
leżące po stronie Stowarzyszenia, Stowarzyszenie dokonuje rozliczenia kosztów rezygnacji
w celu pokrycia kosztów i nakładów poniesionych przez Stowarzyszenie w związku z
przygotowaniem Wyjazdu. Zwrot wpłaconej kwoty następuje na zasadach określonych w
poniższych punktach:
a) Stowarzyszenie nie zwraca płatności dokonanej przez Uczestnika Wyjazdu za bilet
lotniczy zakupiony przez Stowarzyszenie na warunkach określonych z art. II ust 2.
zdanie drugie.
b) W przypadku rezygnacji z Wyjazdu doręczonej Stowarzyszeniu nie później niż do 30
dnia przed rozpoczęciem Wyjazdu, Stowarzyszenie zwraca Uczestnikowi 50%kosztów
Wyjazdu, pomniejszonych o cenę biletu. Część dewizowa Wyjazdu zawiera się w
koszcie Wyjazdu i przeliczana jest po aktualnym kursie NBP.
c) W przypadku rezygnacji z Wyjazdu doręczonej Stowarzyszeniu między 29 a 14 dniem
przed datą rozpoczęcia Wyjazdu, Stowarzyszenie zwraca Uczestnikowi 25%kosztów
Wyjazdu pomniejszonych o cenę biletu. Część dewizowa Wyjazdu zawiera się w
koszcie Wyjazdu i przeliczana jest po aktualnym kursie NBP.
d) W przypadku rezygnacji z Wyjazdu doręczonej Stowarzyszeniu w terminie krótszym niż
14 dni przed rozpoczęciem Wyjazdu Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu
płatności dokonanej za Wyjazd.
4. Uczestnik Wyjazdu odstępujący od umowy ma prawo wskazać osobę spełniającą warunki
udziału w Wyjeździe, która przyjmuje obowiązki wynikające z tej umowy. Stowarzyszenie

zastrzega sobie, że osoba powyższa powinna być wskazana w terminie umożliwiającym
przeprowadzenie wszystkich czynności organizacyjnych przed Wyjazdem (zakup biletu,
zdobycie potrzebnych wiz). Za nieuiszczoną część ceny Wyjazdu oraz za wszelkie koszty
poniesione przez Stowarzyszenie w wyniku zmiany Uczestnika (również koszty wykupu
nowego biletu lotniczego i wyrobienia wiz w przypadku, kiedy zmiana Uczestnika nastąpi
już po wykupieniu przez Stowarzyszenie biletu lotniczego lub wiz) odpowiadają solidarnie
Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia.
5. Do niezależnych od Stowarzyszenia przyczyn niemożności wzięcia udziału w Wyjeździe
przez Uczestnika uznaje się: brak aktualnych dokumentów uprawniających do
przekroczenia granicy, odmowa wydania wizy, zawrócenie z granicy przez służby
graniczne, brak wymaganych szczepień, choroba Uczestnika, wypadki losowe. W takim
przypadku po dokonaniu już wszystkich opłat przez Stowarzyszenie, nie przysługuje zwrot
kosztów.
VII.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Wyjazdu powinny być składane bezpośrednio
do Stowarzyszenia wyłącznie w formie pisemnej w terminie maksymalnie 30 dni od
zakończenia Wyjazdu.
2. Stowarzyszenie ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej
otrzymania.
3. Stowarzyszenie nie przyjmuje reklamacji z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których
możliwości zaistnienia Uczestnik został poinformowany w Warunkach Uczestnictwa,
programie Wyjazdu, informacjach dodatkowych dotyczących charakteru danego Wyjazdu,
jak również ustnie od Lidera lub osób obsługujących Wyjazd ze strony Stowarzyszenia.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, strony będą rozstrzygały
polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia będą podlegały rozpatrzeniu
przez właściwy ze względu na siedzibę Stowarzyszenia Sąd powszechny.
VIII. Ubezpieczenie
1. Z uwagi na to, że Wyjazdy, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, odbywają
się zagranicą, Stowarzyszenie zawiera umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób uczestniczących w danym Wyjeździe.
2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) zamieszczone są na stronie internetowej
Stowarzyszenia.
3. Domyślnym wariantem ubezpieczenia zawieranego przez Stowarzyszenie jest wariant
rozszerzony, a w przypadku Wyjazdu do takich krajów jak: Japonia, USA i Kanada –
wariant pełny.
4. Uczestnik ma możliwość wykupu dodatkowych opcji ubezpieczenia, takich jak:
ubezpieczenie od chorób przewlekłych, wykupienie polisy na sporty ekstremalne, itp. O
zamiarze wykupienia rozszerzonej opcji ubezpieczenia Uczestnik powinien poinformować
Stowarzyszenie nie później niż na 14 dni przed terminem Wyjazdu.
5. Stowarzyszenie zastrzega sobie, że z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, nie
pośredniczy w tzw. obsłudze szkody. Stowarzyszenie nie ponosi kosztów leczenia
Uczestnika, jak również nie dokonuje zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. Każdy
Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zgłoszenia swojej szkody ubezpieczycielowi
i dochodzenia od niego wypłaty odszkodowania. Uczestnik, będący osobą poszkodowaną,
osobiście ponosi koszty leczenia, które podlegają następnie zwrotowi przez ubezpieczyciela,
chyba, że ubezpieczyciel zaoferował opcję bezkosztową.

