WARUNKI UCZESTNICTWA
w imprezach turystycznych organizowanych przez
Akademię Sportowej Przygody
(wersja obowiązująca od dnia 20 listopada 2021 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akademia Sportowej Przygody Katarzyna Gromek – Sieczkowska (dalej: Akademia Sportowej
Przygody) jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361 ze zm.).
2. Akademia Sportowej Przygody jako organizator turystyki posiada wpis w rejestrze organizatorów
turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych
prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod 939.
3. Przez użyte w Warunkach Uczestnictwa określenia należy rozumieć:
a) warunki uczestnictwa – warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych
przez Akademię Sportowej Przygody
b) Nabywca – każdy, kto chce zawrzeć umowę o udział w imprezie turystycznej z Akademią
Sportowej Przygody, osoba, która wypełnia umowę – zgłoszenie, kartę kwalifikacyjna, zgłasza
Uczestnika i dokonuje za niego płatności.
c) umowa – umowa o udział w imprezie turystycznej zawierana między Akademią Sportowej
Przygody a Nabywcą,
d) strony umowy – Akademia Sportowej Przygody oraz Nabywca zawierający umowę;
e) impreza – impreza turystyczna organizowana przez Akademię Sportowej Przygody;
f) umowa – zgłoszenie – Umowa o udział w imprezie turystycznej (formularz przygotowany przez
Akademię Sportowej Przygody, na podstawie którego Nabywca składa Akademii Sportowej
Przygody ofertę zawarcia umowy o imprezę);
g) Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361 ze zm.);
II. ZAWARCIE UMOWY I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Akademii Sportowej Przygody oraz inne
informacje przekazane Nabywcy przed złożeniem przez niego Akademii Sportowej Przygody oferty
zawarcia umowy stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), chyba że co
innego wynika wyraźnie z ich treści.
2. Do zawarcia umowy dochodzi w drodze złożenia oferty przez Nabywcę (tj. umowy – zgłoszenia
wraz ze wskazanymi w tej umowie dokumentami) i jej przyjęcia przez Akademię Sportowej
Przygody. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną, do zawarcia umowy dochodzi
z uwzględnieniem Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Sportowej
Przygody.
3. Przed zawarciem umowy o imprezę Akademia Sportowej Przygody udziela Nabywcy
standardowych informacji o których mowa w art. 39 ust. 1 i 3 ustawy. Otrzymanie tych informacji
Nabywca potwierdza na umowie – zgłoszeniu.
4. Po zawarciu umowy Akademia Sportowej Przygody udostępnia Nabywcy na trwałym nośniku
kopię umowy - potwierdzenie jej zawarcia.
5. Akademia Sportowej Przygody zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy z powodu:

a) udokumentowanego naruszenia w przeszłości regulaminu obowiązującego na imprezie
turystycznej przez uczestnika lub warunków uczestnictwa przez Nabywcę;
b) dysfunkcji zdrowotnych uczestnika, które ze względów bezpieczeństwa uniemożliwiają
zapewnienie uczestnikowi właściwej opieki.
III. CENA
1. Akademia Sportowej Przygody udziela Nabywcy informacji o cenie imprezy łącznie z podatkami.
2. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w umowie – zgłoszeniu Akademia Sportowej
Przygody może odstąpić od umowy, co rodzi skutki określone w pkt. VI.1 niniejszych Warunków
uczestnictwa.
IV. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY, IMPREZA ZASTĘPCZA I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Akademia Sportowej Przygody przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać
jednostronnie zmiany warunków umowy o udział w imprezie turystycznej także w przypadku,
gdy łącznie spełnia następujące warunki:
1) zmiana jest nieznaczna;
2) poinformuje Nabywcę o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.
2. W sytuacjach gdy Akademia Sportowej Przygody przed rozpoczęciem imprezy turystycznej:
1) jest zmuszona zmienić główne właściwości usług turystycznych, o których mowa w art. 40
ust. 1 pkt 1 Ustawy, lub
2) nie może spełnić specjalnych wymagań o których Nabywca powiadomił Akademię
Sportowej Przygody i na które strony umowy wyraziły zgodę,
- niezwłocznie powiadamia o tym Nabywcę na trwałym nośniku. Akademia Sportowej Przygody
może jednocześnie zaoferować Nabywcy zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej
samej lub wyższej jakości.
3. W powiadomieniu, o którym mowa w pkt. IV.2, Akademia Sportowej Przygody w sposób jasny,
zrozumiały i widoczny informuje Nabywcę o:
1) zmianach warunków umowy o udział w imprezie turystycznej oraz o ewentualnym wpływie
tych zmian na cenę;
2) rozsądnym terminie, w którym Nabywca poinformuje Akademię Sportowej Przygody o swojej
decyzji, o której mowa w pkt. IV.4;
3) odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych
wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku braku
odpowiedzi Nabywcy we wskazanym terminie;
4) zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana.
4. Nabywca w terminie wyznaczonym przez Akademię Sportowej Przygody informuje go, że:
1) przyjmuje proponowaną zmianę umowy o udział w imprezie turystycznej albo
2) odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych
wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo
3) odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej oraz przyjmuje zastępczą imprezę
turystyczną.
V. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ I PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW NABYWCY
1. Nabywca może bez zgody Akademii Sportowej Przygody przenieść na osobę spełniającą warunki
udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie
uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
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2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków o których mowa w pkt. V.1 jest skuteczne wobec
Akademii Sportowej Przygody, jeżeli Nabywca zawiadomi go o tym na trwałym nośniku.
Zawiadomienie należy złożyć nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
3. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków o których mowa w pkt. V.1, będzie wiązać
się dla Akademii Sportowej Przygody z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek
wykazać je Nabywcy. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów na
skutek przeniesienia umowy o udział w imprezie turystycznej.
4. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Akademię
Sportowej Przygody w wyniku zmiany Uczestnika imprezy turystycznej, Nabywca i osoba
przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Nabywca może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej
rozpoczęciem. W przypadku odstąpienia od umowy Nabywca jest zobowiązany do zapłaty opłaty
w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do
odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, od spodziewanych oszczędności kosztów
oraz spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych.
Opłata ta wynosi:
a) 20% - przy rezygnacji od dnia wpłaty zaliczki do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy;
b) 40% ceny imprezy turystycznej - przy rezygnacji w okresie 30 – 21 dni przed rozpoczęciem
imprezy;
c) 60% ceny imprezy turystycznej przy rezygnacji w okresie poniżej 21 dni przed rozpoczęciem
imprezy.
W przypadku gdy Akademia Sportowej Przygody znajdzie na to miejsce innego uczestnika, opłata
ulegnie odpowiedniemu obniżeniu, w zależności od wysokości kwoty z tego tytułu uiszczonej przez
tę osobę. Opłata ta podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Nabywcę.
2. Nabywca może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych
i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym
sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz uczestników
do miejsca docelowego. Nabywca może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy
turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
3. Akademia Sportowej Przygody może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać
pełnego zwrotu Nabywcy wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego
odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli Akademia Sportowej Przygody nie może zrealizować
umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności
i powiadomiła Nabywcę o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej.
4. Akademia Sportowej Przygody dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat w terminie 14 dni
od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.
5. Akademia Sportowej Przygody może odstąpić od umowy w trakcie realizacji imprezy turystycznej,
jeżeli Uczestnik w trakcie imprezy posiada lub spożywa alkohol, posiada lub pali papierosy albo
e-papierosy, posiada lub używa narkotyki lub dopalacze lub w inny rażący sposób narusza regulamin
imprezy. W takiej sytuacji:
a) Nabywca (Rodzic lub Opiekun dziecka) jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru
Uczestnika, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, osoba ta jest zobowiązana do pokrycia
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kosztów przejazdu i opieki przedstawiciela Akademii Sportowej Przygody, który przewozi w takiej
sytuacji Uczestnika do miejsca pobytu Rodzica lub Opiekuna.
6. W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy o udział w imprezie turystycznej już po jej
rozpoczęciu (skrócenie pobytu uczestnika z inicjatywy Rodzica lub Opiekuna dziecka) Nabywcy
przysługuje wyłącznie zwrot kosztów stawki żywieniowej za niewykorzystane dni imprezy
turystycznej.
VII. REALIZACJA UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ AKADEMII SPORTOWEJ PRZYGODY
1. Nabywca ma prawo do wszystkich świadczeń wynikających z umowy.
2. Akademia Sportowej Przygody ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych
objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być
wykonane przez Akademię Sportowej Przygody, czy przez innych dostawców usług turystycznych.
3. Nabywca zawiadamia Akademię Sportowej Przygody niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie
trwania imprezy, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności.
4. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową o udział
w imprezie turystycznej, Akademia Sportowej Przygody usuwa niezgodność, chyba że jest to
niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu
niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nieusunięcia
niezgodności postanowienia art. 50 Ustawy stosuje się odpowiednio.
5. Akademia Sportowej Przygody ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Nabywcy za
swoje błędy w rezerwacji, chyba że odpowiedzialność za błąd ponosi Nabywca lub błąd ten powstał
na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.
6. Podróżny nie może zrzec się w całości lub w części praw wynikających z Ustawy.
VIII. UBEZPIECZENIE
1. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Akademia Sportowej Przygody ubezpiecza Uczestników
od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w zakresie wskazanym na stronie
internetowej: www.akademia.org.pl
IX. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE NA WYPADEK NIEWYPŁACALNOŚCI
1. Stosownie do postanowień art. 42 ust. 8 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych Akademia Sportowej Przygody jako organizator turystyki potwierdza
posiadanie zabezpieczenia, na wypadek swojej niewypłacalności w formie gwarancji
ubezpieczeniowej na rzecz Podróżnych nr 05.185.894 z dnia 19.12.2018 r. wystawionej przez:
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
2. Gwarancja jest ważna w okresie od dnia 09.01.2021 r. do dnia 08.01.2022 r. i obejmuje ochroną
wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej zawarte w okresie obowiązywania gwarancji,
chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie. Suma gwarancyjna wynosi: 29 190,70 zł.
3. Oryginał gwarancji znajduje się u Marszałka Województwa Mazowieckiego z siedzibą Warszawie
(adres do korespondencji: 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26).
4. Akademia Sportowej Przygody potwierdza dokonywanie terminowych wpłat składek w należytej
wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Nabywca może złożyć Akademii Sportowej Przygody pisemną reklamację w terminie do 14 dni
od dnia zakończenia imprezy.
2. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie i nie później niż:
4

1) w przypadku zgłoszenia reklamacji w czasie trwania imprezy – w terminie 30 dni od jej
zakończenia,
2) w przypadku zgłoszenia reklamacji po zakończenia imprezy – w ciągu 30 dni od daty jej
złożenia.
3. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Akademia Sportowej Przygody uzasadnia na piśmie
przyczyny odmowy.
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Nabywcy i Uczestnika jest Akademia Sportowej Przygody.
2. Przetwarzanie danych osobowych Nabywcy i Uczestnika odbywa się w celu realizacji umowy,
prawnie uzasadnionych interesów administratora lub w innych celach zgodnie z wyrażoną zgodą,
jeśli zgoda taka została wyrażona i stanowi właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych
osobowych.
3. Przetwarzanie danych osobowych Nabywcy i Uczestnika będzie trwało nie dłużej niż jest to
konieczne do realizacji określonych celów. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony
w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Dane osobowe Nabywcy i Uczestnika mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa,
prawnie uzasadnionych interesów administratora lub w celu realizacji umowy podmiotom
przetwarzającym - firmom świadczącym usługi na zlecenie administratora, którym zleca on czynności
wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług księgowych, IT, firmom
ubezpieczeniowym.
5. Podpisanie umowy z Akademią Sportowej Przygody jest równoznaczne z wyrażeniem przez
Nabywcę zgody na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Uczestnika dla potrzeb prawidłowej realizacji
oferty i w celach marketingowych – fotorelacje, zdjęcia, nagrania wideo – na stronie internetowej
www.akademia.org.pl oraz na Facebooku Akademii Sportowej Przygody.
6. Podanie przez Nabywcę danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy
i prawidłowej realizacji usługi.
7. Nabywcy przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Nabywca ma
prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli to właśnie zgoda stanowi właściwą podstawę
prawną dla przetwarzania danych osobowych. Jeżeli posiadane dane przetwarzane są na potrzeby
realizacji innych celów (np. realizacji umowy, dochodzenia roszczeń), mimo wycofania zgody mogą
być dalej przetwarzane na innej podstawie prawnej.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W razie sprzeczności treści umowy z warunkami uczestnictwa strony są związane umową.
2. W zakresie w jakim spór wynikający z niniejszej umowy może mieć charakter konsumencki,
Organizator informuje, że o ile nie ma to charakteru obowiązkowego w świetle obowiązującego
prawa, spory wynikające z niniejszej umowy nie mogą być rozpatrywane w oparciu o metody
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia
23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823). Pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma
ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja
2013 r.(Dz. Urz UE L 165 z 18.06.2013, str. 1).
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3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.
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