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Załącznik nr 2 do umowy 
Regulamin transportu realizowanego przez Biuro Podróży Vogue Travel s.c. obozy letnie oraz zimowiska 2018 

 
Transport organizowany jest za dopłatą z największych miast w Polsce zgodnie z TABELĄ DOJAZDÓW NA IMPREZY 
ORGANIZOWANE PRZEZ VOGUE TRAVEL S.C. pod opieką konwojenta. Przejazd odbywa się autokarem ze wszystkich miast 
określonych w tabeli oprócz: 
 
Obozy letnie: 

 Przejazdu na trasie Gdańsk-Poddąbie/Rowy/Darłówko-Gdańsk przejazd może odbywać się busem. 

 Przejazdu na trasach Gdańsk – Murzasichle/Małe Ciche/Poronin – Gdańsk, Szczecin – Murzasichle/Małe Ciche/Poronin – 
Szczecin, Rzeszów – Murzasichle/Małe Ciche/Poronin – Rzeszów przejazdy odbywają się z 1 przesiadką, łączonym 
środkiem transportu: pociągiem, PKP Intercity lub Pendolino oraz autokarem. 

 Przejazdu na trasach Szczecin – Rowy/Poddąbie/Darłówko – Szczecin, Kraków – Rowy/Poddąbie/Darłówko – Kraków 
przejazdy odbywają się z 1 przesiadką, łączonym środkiem transportu: pociągiem, PKP Intercity lub Pendolino oraz 
autokarem. 

 Przejazd do Darłówka odbywa się z wybranego miejsca wyjazdu do Słupska autokarem, a ze Słupska do Darłówka 
przejazd odbywa się busem. 

 
Zimowiska: 

 Przejazdu na trasach Gdańsk-Murzasichle-Gdańsk oraz Szczecin-Murzasichle-Szczecin przejazd odbywa się z 1 przesiadką, 
łączonym środkiem transportu: pociągiem, PKP Intercity lub Pendolino oraz autokarem 

 Przejazdu na trasie Wrocław -Murzasichle -Wrocław- przejazd odbywa się z 1 przesiadką, łączonym środkiem transportu: 
pociągiem, PKP Intercity/TLK  oraz autokarem 

 Przejazd na trasie Poznań- Murzasichle może odbywać się1 przesiadką, łączonym środkiem transportu: pociągiem, PKP 
Intercity oraz autokarem  
 

1. W ofercie organizatora opisano szczegółowo zasady korzystania z przejazdów (wyjazd i powrót) oraz przedstawiono 
szczegółowy spis miejsc, w których zatrzymuje się środek transportu i organizowane są zbiórki uczestników.  

2. Klient podczas składania zamówienia i zawierania umowy o świadczeniu usług turystycznych określa czy chce z usługi 
transportowej skorzystać, jeśli tak na jakiej trasie, jeśli nie wybiera dojazd we własnym zakresie. 

3. Informujemy, że transport należy wykupić zawsze w dwie strony z tego samego miejsca wyjazdu/powrotu. 
4. Wszystkie transporty (wyjazd, powrót) organizowane przez Organizatora są realizowane przy pomocy środka transportu 

określonego w ofercie. Aby skorzystać z usługi transportu należy uiścić opłatę dodatkową za przejazd, określoną w 
ofercie oraz przedstawioną w tabeli kalkulacja ceny w umowie pomiędzy Organizatorem, a klientem. 

5.  Wszelkie zmiany dot. miejsca wyjazdu i powrotu należy zgłaszać do organizatora najpóźniej na 14 dni przed 
rozpoczęciem imprezy. W razie rezygnacji z usługi otrzymuje się zwrot wpłaconej kwoty, w razie zmiany miejsca/ trasy 
wypłaca się klientowi różnicę, bądź klient jest zobowiązany do ew. dopłaty, jeśli cena innej trasy była wyższa, aniżeli 
wcześniej wybrana.  

6. W przypadku dokonania zmiany miejsca wyjazdu w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia się imprezy, 
Organizator ma prawo nie przyjąć tej zmiany. 

7. W przypadku bardzo małej ilości zainteresowanych korzystaniem z usługi transportowej (tj. mniej niż 5 osób) Organizator 
zastrzega sobie prawo do odwołania dojazdów z danej trasy lub miejsca, o czym powiadomi uczestnika / klienta na 
piśmie, także w formie elektronicznej do 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Uczestnik, któremu odwołano dojazd ma 
prawo wyboru innego miejsca wyjazdu na trasie realizowanej przez organizatora lub odstąpienia od umowy i żądania 
natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.  

8. Postoje organizowane są regularnie tzn. przerwa co ok. 3-4 godziny w miejscach do tego przystosowanych. Na 
wszystkich miejscach postojowych znajdują się sanitariaty (czasem odpłatne). 
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9. Transport jest organizowany wyłącznie dla uczestników obozów Organizatora i odbywa się pod opieką kadry.  
10. Przy wyborze opcji transportu własnego dojazd i odbiór własny uczestników odbywa się w godzinach ustalonych przez 

organizatora: OBOZY LETNIE dojazd 14-16, odbiór 11-13:00; ZIMOWISKA dojazd 14-16:00, odbiór 10-12:00. 
11. Klient otrzyma od Organizatora potwierdzenie godziny i miejsca zbiórki w formie elektronicznej na 7 do 5 dni przed datą 

rozpoczęcia się imprezy. 
12. Klient, który wykupi transport ma obowiązek stawić się w wyznaczonej godzinie i miejscu na zbiórce. 
13. Nie zwraca się kosztów transportu w sytuacji niestawienia się w miejscu zbiórki bez uprzedniego poinformowania 

Organizatora lub przedstawiciela Organizatora. 
14. Każdego uczestnika korzystającego z transportu Organizatora obowiązuje limit bagażu: 1szt bagażu głównego o wadze 

nie przekraczającej 20 kg i sumie wymiarów nie większych niż 180cm, jeden komplet nart/  snowboard/ jeden 
instrument muzyczny w pokrowcu oraz bagaż podręczny o wadze maksymalnej do 5 kg. 

15. Klient, który korzysta z transportu Organizatora w przypadku imprezy odbywającej się poza granicami Polski, 
zobowiązany jest do posiadania paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy państwowej 
(np. dowód osobisty w krajach UE). Organizator nie odpowiada za brak odpowiedniego dokumentu. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo  do zmiany miejsca i godziny zbiórki w przypadku sytuacji od niego niezależnych jak 
prace remontowe w miejscu, w którym zaplanowana jest zbiórka, manifestacje uliczne, zmiany w organizacji ruchu 
drogowego.  


