
WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych przez Centrum Nurkowe Tryton 
 

W trosce o dobro naszych Klientów oraz zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa - zanim zgłoszą Państwo 
uczestnictwo w imprezie turystycznej. Poprzez zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę, aby niniejsze Warunki 
Uczestnictwa stały się częścią umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartej z organizatorem turystyki 
– C.N. Tryton S.C.; ul. Pniewskiego 7/1; 80-246; Gdańsk; NIP 957-096-08-59; zwanej dalej C.N. TRYTON. 
 

1 . Rezerwacja, Potwierdzenie wpłynięcia rezerwacji i Umowa o świadczenie usług turystycznych. 
1.1.Dokonujac rezerwacji, KLIENT podpisuje Umowę o świadczenie usług turystycznych zwanej dalej: 
Umowa, która strony uważają za ostatecznie zawarta po spełnieniu warunku określonego w punkcie 1.2. 
niniejszych Warunków Uczestnictwa. Podpisaną Umowę należy przesłać w ciągu 24 godzin do C.N. TRYTON 
1.2. Dopełnieniem w/w umowy, jest przesłanie KLIENTOWI Potwierdzenia Rezerwacji, które staje się jej 
integralną częścią, wysłanego po stwierdzeniu pełnej wpłaty wynikającej z Umowy na koncie bankowym C.N. 
TRYTON lub w siedzibie biura. 
1.3. Po każdorazowym dokonaniu płatności przelewem bankowym na konto C.N. TRYTON, Klient jest 
zobowiązany do przesłania faksem lub mailem potwierdzenia przelewu. 
1.4. W razie, gdy osoba rezerwująca dokonuje zgłoszenia kilku osób jako uczestników zamawianej imprezy, 
przejmuje również odpowiedzialność za dotrzymanie warunków Umowy przez te osoby. 
 

2. Zapłata za imprezę turystyczna. 
2.1. Podpisując Umowę, Klient wpłaca zaliczkę w wysokości 30% lub w innej wysokości określonej na 
umowie w zależności od rodzaju wyjazdu. Pozostałą kwotę, należy dopłacić w terminie podanym na umowie. 
2.2. Jeżeli zgłoszenie jest dokonywane w czasie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 
lub innym terminem podanym na umowie, wymagana jest pełna wpłata ceny. 
2.3. Nie dokonanie wpłaty, o której mowa w pkt. 2.1. i 2.2. stanowi rezygnacje z imprezy z przyczyn nie 
leżących po stronie C.N. TRYTON. W takim przypadku C.N. TRYTON obciąża Klienta, zgodnie z punktem 5.3., 
niniejszych Warunków Uczestnictwa. 
 

3. Usługi, ceny 
3.1. Przed zawarciem Umowy C.N. TRYTON zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie opisów i 
danych zawartych w ofercie. 
3.2. Wszelkie informacje wykraczające lub niezgodne z Oferta, Potwierdzeniem Rezerwacji oraz Umowy, nie 
są wiążące dla C.N. TRYTON. 
3.3. Całkowita cena imprezy przedstawiona w walucie obcej przeliczana jest na PLN po kursie sprzedaży 
mBank S.A. obowiązującego w dniu dokonania wpłat. 
 

4. Zmiany w wykonaniu usług turystycznych i cen 
4.1. C.N. TRYTON zastrzega sobie prawo zmiany cen imprezy najpóźniej na 21 dni przed data wyjazdu w 
następujących przypadkach: 
- wzrostu kosztów transportu; 
- wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe,   
   przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych; 
- wzrostu kursów walut; 
4.2. Jeżeli C.N. TRYTON przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszona, z przyczyn od niej 
niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem, z zastrzeżeniem punktu 4.1., niezwłocznie 
powiadomi o tym klienta. W takiej sytuacji klient powinien niezwłocznie poinformować organizatora, czy: 
a) przyjmuje proponowana zmianę umowy albo 
b) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych opłat i bez obowiązku 
zapłaty kary umownej. 
4.3. Jeżeli klient, zgodnie z 4.2. odstępuje od umowy lub jeżeli C.N. TRYTON odwołuje imprezę turystyczna z 
przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo, według swojego wyboru: 



1) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie zaproponowanej przez C.N. 
TRYTON, chyba ze zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie; 
2) zadać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. 
4.4. W wypadkach określonych w 4.3. klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba 
ze odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu: 
1) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż 16 osób lub innej ilości określonej w umowie 
2) siły wyższej. 
4.5. Jeżeli w trakcie trwania imprezy z przyczyn niezależnych od C.N. TRYTON, nastąpiła zmiana programu 
imprezy, bądź wykupionego obiektu, C.N. TRYTON zobowiązane jest do zorganizowania świadczeń 
zastępczych o tym samym bądź wyższym standardzie. 
4.6. W przypadku braku możliwości zorganizowania świadczeń lub świadczeń zastępczych, o których mowa 
w pkt. 4.5. Uczestnikowi zostanie dokonany zwrot wartości niezrealizowanych świadczeń. 
 

5. Rezygnacje, zmiana uczestnika 
5.1. Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie, składając oświadczenie pisemne. 
Za datę rezygnacji decydującej o naliczaniu kosztów przyjmuje się dzień wpływu stosownego dokumentu do 
C.N. TRYTON. 
5.2. Koszty rezygnacji są nakładane w przypadku rezygnacji z imprezy przez uczestnika z przyczyn nie 
leżących po stronie C.N. TRYTON, w tym z powodu: 
- odmowy wydania paszportu lub wizy; 
- braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy; 
- niedotrzymanie określonych w Umowie terminów płatności; 
- nie przybycia na miejsce zbiorki; 
- choroby i innych przypadków losowych; 
- uniemożliwienia przekroczenia granicy poprzez służby graniczne itp. 
5.3. Klient zostaje obciążony rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez C.N. TRYTON w przypadku 
rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie organizatora. 
5.4.1. Klient może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniająca warunki udziału w 
imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych 
uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. 
5.4.2. Przeniesienie uprawnień i przejecie obowiązków, o którym mowa w 5.4.1. jest skuteczne wobec 
organizatora turystyki, jeżeli klient zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w terminie 
do 24 godzin roboczych przed planowana data rozpoczęcia imprezy. 
5.4.3. Za nieuiszczona cześć ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez organizatora turystyki w 
wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają 
solidarnie. 
5.4.4. W przypadku zmiany osoby oraz danych osobowych KLIENTA, w tym także nazwiska panieńskiego po 
podpisaniu umowy, KLIENT jest zobowiązany do zgłoszenia zmiany danych do C.N. TRYTON i jest 
zobowiązany pokryć koszty poniesione przez organizatora turystyki w wyniku tej zmiany. 
 

6. Ubezpieczenie imprezy 
6.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa C.N. TRYTON zawiera dla wszystkich uczestników 
ubezpieczenie od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków podczas imprezy Wariant SMALL 
w Europie lub Wariant LARGE cały świat, w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul. Chłodna 51, 
00-867 Warszawa, 
w zakresie: Europa: KL 10.000 EUR, NNW 2.000 EUR, BP 200 EUR, cały świat: KL 30.000 EUR, NNW 4.000 
EUR, BP 
400 EUR, OC 50.000 EUR. 
6.2. C.N. TRYTON, zgodnie z Art.14 ust.4 Ustawy o Usługach Turystycznych informuje, ze posiada Umowę 
Gwarancji Ubezpieczeniowej ważnej w terminie od 20.05.2016 do 20.05.2017, w zakresie pokrycia kosztów 
powrotu klienta do kraju, w wypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew 
obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w 



razie niewykonania zobowiązań umownych, o numerze 11523 wystawiona przez AXA Towarzystwo 
Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 
6.3. W cenie imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy w przypadku choroby 
lub zdarzenia losowego. Istnieje możliwość nabycia takiego ubezpieczenia wystawianego przez wystawiona 
przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa w cenie 3% 
wartości imprezy z udziałem własnym 20% (wariant RG 80%) lub 3,5% ze zwrotem 100% (wariant RG 100%), 
należy to zgłosić przy podpisywaniu umowy. 
6.4. Ubezpieczenie NNW, KL nie obejmuje chorób przewlekłych, istnieje możliwość rozszerzenia ochrony 
ubezpieczeniowej o choroby przewlekłe, należy to zgłosić przy podpisywaniu umowy. 
6.5. W przypadku wyjazdów z uprawianiem sportów, w tym na nurkowanie zalecamy wykupienie 
ubezpieczenia obejmującego takie sporty. Można u nas wykupić ubezpieczenie w Wariancie Rozszerzonym 
lub Wariancie Pełnym ze zwyżką za sporty w SOPOCKIM TOWARZYSTWIE UBEZPIECZENIOWYM ERGO HESTIA 
S.A., 81-731 Sopot ul. Hestii 1. W większości krajów posiadanie ubezpieczenia jest obowiązkowe i bez 
takiego ubezpieczenia osoba może nie zostać dopuszczona do uprawiania sportu, pomimo wykupienia w 
nich udziału. 
6.6. Ubezpieczony zwalnia lekarzy leczących w kraju i zagranica z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej 
oraz zezwala na udostepnienie dokumentacji z przebiegu leczenia. 
6.7. Ubezpieczony oświadcza, ze zapoznał się z Warunkami Ogólnymi ubezpieczenia Kosztów Leczenia i 
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z imprezy. 
 

7. Odpowiedzialność BIURA 
7.1. C.N Tryton  zobowiązuje się do realizacji Umowy o świadczenie usług turystycznych z należytą 
starannością, profesjonalnie i zgodnie z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej. 
7.2. C.N. Tryton odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług 
turystycznych, chyba ze niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: 
1) działaniem lub zaniechaniem klienta; 
2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w 
umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siła wyższa. 
7.3. C.N. Tryton nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezorganizowanych przez Biuro 
imprezach sportowych i innych wydarzeniach organizowanych przez uczestników we własnym zakresie 
podczas urlopu. 
7.4. C.N. Tryton nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu imprezy turystycznej dokonana na 
życzenie i za zgoda Uczestników imprezy, a zmiana kolejności w programie imprezy nie stanowi 
nienależytego wykonania umowy. 
7.5. C.N. Tryton nie ponosi odpowiedzialności za treści ulotek i prospektów rozpowszechnianych przez hotel 
oraz przez osoby trzecie w krajach docelowych. 
7.6. C.N. Tryton nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania lub 
niewykonania świadczeń realizowanych przez osoby trzecie, przy których zamówieniu jedynie pośredniczyło 
i które w opisie imprezy oraz zawarte w katalogach, zostały jako takie oznaczone. 
7.7. Jeżeli w stosunku do świadczeń leżących po stronie kontrahenta zastosowanie znajdują 
międzynarodowe uzgodnienia lub bazujące na nich przepisy prawne, przy których prawo do roszczeń 
powstaje albo może być zastosowane jedynie przy spełnieniu określonych uwarunkowań lub jest 
ograniczone albo będzie przy istnieniu pewnych uwarunkowań wykluczone, C.N. Tryton ma prawo do 
powołania się na nie. 
7.8. C.N. Tryton nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane usług z powodu spożywania alkoholu lub 
środków odurzających przez UCZESTNIKA. 
7.9. C.N. Tryton nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, jeżeli szkoda spowodowana 
była działaniem lub zaniechaniem Uczestnika imprezy, osób trzecich, za które organizator nie ponosi 
odpowiedzialności lub działaniem siły wyższej. 
7.10. C.N. Tryton ogranicza swoja odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w 
czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta zgodnie z 
art. 11b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. 



8. Odpowiedzialność Uczestnika. 
8.1. UCZESTNIK zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym 
przedstawicieli C.N. Tryton umożliwiającym realizacje programu imprezy oraz do bezwzględnego 
przestrzegania miejsca i godzin zbiorek. 
8.2. UCZESTNIK zobowiązany jest sprawdzić dokładny czas zbiórki i odlotu / odjazdu w C.N. Tryton najpóźniej 
24 godziny robocze przed data rozpoczęcia imprezy oraz najpóźniej 24 godziny robocze przed datą 
zakończenia imprezy. 
8.3. UCZESTNIK zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (w zależności od miejsca wyjazdu 
paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu do kraju lub dowód osobisty), wiz turystycznych oraz 
do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach 
tranzytowych i docelowych. 
8.4. UCZESTNIK zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących 
bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych itp.). 
8.5. UCZESTNIK zobowiązany jest do uiszczenia opłat związanych z miejscem pobytu (np. wizy, podatki 
lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z mini baru itp.). 
8.6. UCZESTNIK zobowiązany jest do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie lub inne osoby 
niepełnoletnie będące pod jego opieka. 

 
9. Reklamacje 

Zgodnie z art.14 ust.2 punkt 8 Ustawy o usługach turystycznych, określa się sposób zgłaszania reklamacji: 
9.1. W przypadku nie wykonania, bądź nienależytego wykonania Umowy przez C.N. Tryton, uczestnikom 
przysługuje prawo do reklamacji. Uczestnik powinien od razu zgłosić reklamacje względem pilota lub 
lokalnego przedstawiciela C.N. Tryton celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu. 
9.2. Jeżeli reklamacja na miejscu nie odniesie skutku należy przesłać reklamacje na piśmie, wyłącznie listem 
poleconym do C.N. Tryton w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. 
9.4. C.N. Tryton zobowiązane jest do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia uczestnikowi odpowiedzi w 
formie pisemnej najpóźniej w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. 
9.5. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego, opóźnień oraz bagażu zniszczonego lub 
uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają uregulowaniom Konwencji Montrealskiej z 1999 r. 
zgodnie z rozporządzeniem rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźników lotniczych. 
Zgodnie z tymi regulacjami pasażer ma prawo zgłosić reklamacje do przedstawicielstwa właściwej linii 
lotniczej. Szkody w bagażu Klientów powstałe przy przewozach lotniczych, powinny być zgłoszone 
bezpośrednio po ich stwierdzeniu w hali przylotów, wykorzystując do tego celu formularz zgłoszeniowy 
danych linii lotniczych. 
 

10. Postanowienia organizacyjne 
10.1. Wszelkie dokumenty podróży wydawane są przed wylotem w formie elektronicznej lub papierowej lub 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy w miejscu zbiorki przez przedstawiciela organizatora lub 
kontrahentów wskazanych przez C.N. Tryton. 
10.2. C.N. Tryton zapoznało uczestnika z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, 
celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego. UCZESTNIK odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych 
postanowień oraz  będzie obciążony kosztami wynikającymi z niezastosowania się do w/w postanowień. 
10.3. Impreza zaczyna się wylotem z kraju, natomiast kończy się w dniu przylotu. 
10.4. C.N. Tryton informuje, ze pierwszy i ostatni dzień imprezy przewidziany jest na przelot, a nie na 
wypoczynek. UCZESTNIK powinien podczas planowania urlopu, połączeń, spotkań, czy terminów rozmów 
handlowych wziąć pod uwagę, że ze względu na specyfikę wyjazdów nie można z dużym wyprzedzeniem 
określić wszelkich godzin wyjazdów i powrotów i są one podawane szacunkowo. 
10.5. C.N. Tryton informuje, ze doba hotelowa zwykle rozpoczyna się po przylocie o godzinie 14:00, a kończy 
o godzinie 12:00 w dniu podanym na umowie. Niezależnie od godziny wylotu samolotu, UCZESTNICY wraz z 
bagażami musza opuścić pokoje do godziny 12:00. W przypadku safari nurkowych zakwaterowanie na łodzi 
odbywa się w godzinach popołudniowych w dniu rozpoczęcia, a wykwaterowanie w godzinach porannych w 
dniu zakończenia safari. 



11. Postanowienia końcowe 
11.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie maja odpowiednio 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych z późniejszymi 
zmianami. 
11.2. Nieważność któregokolwiek pojedynczego postanowienia Umowy jak i niniejszych Warunków 
Uczestnictwa, nie skutkuje nieważnością całości wymienionych dokumentów. 
11.3. Ewentualne spory strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory 
prawne wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sad. 
Niniejsze Warunki Ubezpieczenia maja zastosowanie do umów ubezpieczenia imprez turystycznych 
zawartych od 04 marca 2016 roku. 


