
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA (DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH) W SZKOLENIACH  

ORGANIZOWANYCH PRZEZ AGABA EDU-TUR AKTYWNĄ SZKOŁĘ JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO 

1. Wypełniona i podpisana przez obie strony umowa - zgłoszenie na szkolenie/wyjazd edukacyjny  z 
ogólnymi warunkami uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez AGABA EDU-TUR 
oraz programem, stanowi umowę pomiędzy AGABA EDU-TUR a instytucją/osobą (organizatorem 
grupy) nazywaną w dalszej treści warunków Klientem. 
2. Świadczenia, do których zobowiązuje się AGABA EDU-TUR: 
a) transport - podróż odbywa się autokarem klasy turystycznej wyposażonym w uchylne fotele, barek, 
wideo i toaletę. W autokarze zabrania się picia alkoholu i palenia papierosów; 
b) zakwaterowanie – w rodzinach brytyjskich o różnym pochodzeniu, mieszkających na Wyspach; 
c) wyżywienie – 6 śniadań: płatki z mlekiem, tosty z dżemem, kawa, herbata; 6 suchych prowiantów: 
2 kanapki, owoc, woda/napój, batonik, chipsy; 6 kolacji: ciepły jednodaniowy posiłek np. spaghetti, 
pizza, frytki z kurczakiem, kawa, herbata; ciepły lunch ostatniego dnia w Londynie; 
d) ubezpieczenie - wszyscy uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW 5000 EUR) oraz od kosztów leczenia (KL 30000 EUR); 
e) obsługa  pilota - przewodnika; 
f) inne świadczenia - określone w programie ( z zastrzeżeniem, iż poszczególne punkty programu 
mogą ulec zmianie lub przesunięciu) lekcje językowe, zadania językowe, aktywne zwiedzanie, 
materiały, przewodnicy. 
3. Podczas trwania imprezy uczestników reprezentuje kierownik grupy. Do zadań kierownika grupy 
należy sprawowanie opieki i utrzymanie dyscypliny w grupie.  
4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestników. 
5. Warunki płatności: 
a) zaliczka w wysokości 500 zł od osoby - przy zgłoszeniu na wyjazd edukacyjny; b) pełna płatność 
1600 zł najpóźniej do   5 czerwca   2018r. tytuł wpłaty: SUM3 TO + imię i nazwisko uczestnika  
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6. W przypadku wzrostu kosztów organizacyjnych wyjazdu (np. ceny paliw, zamawianych świadczeń, 
kursów walut itp.) AGABA EDU-TUR zastrzega sobie prawo podniesienia ceny wyjazdu. Dotyczy to 
jednak tylko proporcjonalnie nie zapłaconej części należności za wyjazd. 
7. Ceny wyjazdu edukacyjnego jest skalkulowana dla grupy składającej się z minimum 40 uczestników 
plus 3 osoby opieki bezpłatnie. W przypadku zgłoszenia mniejszej grupy na imprezę koszt wolnych 
miejsc rozkłada się na uczestników biorących udział w imprezie. 
8. Warunki rezygnacji: 
a) w przypadku rezygnacji uczestnika z imprezy, jego miejsce może zająć inna osoba - nie wiąże się to 
z dodatkowymi kosztami opłat manipulacyjnych; 
b) w przypadku rezygnacji uczestnika z wyjazdu edukacyjnego i braku osoby, która zajmie jego 
miejsce, uczestnik ponosi następujące koszta: 
- na 16 do 45 dni przed rozpoczęciem wycieczki - 30 % całkowitej ceny imprezy; 
- na 7 do 15 dni przed rozpoczęciem wycieczki - 50 % całkowitej ceny imprezy; 
- na mniej niż 6 dni przed rozpoczęciem wycieczki oraz w sytuacji, gdy  uczestnik nie zgłosi się na 
zbiórkę, w trakcie wycieczki zostanie zatrzymany przez władze graniczno-celne lub z innych 
powodów nie będzie mógł kontynuować podróży - 100 % całkowitej ceny imprezy; 
9. Jeżeli impreza nie dojdzie do skutku z winy organizatora, Klient otrzymuje  wpłaconą kwotę w 
pełnej wysokości. 
10. W sprawach nie objętych powyższymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 


