
Informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa związane z Covid-19

1. Przepisy niniejszego załącznika znajdują zastosowanie w okresie występowania pandemii choroby Covid-19, spowodowanej
wirusem SARS-COV-2, jednakże ich uchylenie następuje dopiero z momentem ich odwołania przez Organizatora.

2. Podróżny  ma  obowiązek  przestrzegania  zasad  zachowania  w  związku  z  zagrożeniami,  związanymi  z  występowaniem
pandemii Covid-19. W szczególności Podróżny obowiązany jest do:

a) Wykonania wszelkich starań w celu zapobieżenia zachorowania (przez siebie jak i współpodróżujących) na Covid-
19, zarówno w okresie poprzedzającym imprezę turystyczną, jak również 

b) bieżącego monitorowania aktualnych zagrożeń zdrowotnych w kraju do którego podróżuje;

c) stosowania się do zaleceń GIS odnoszących się do bezpiecznego podróżowania w czasie pandemii Covid-19, w
szczególności dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/gis/bezpieczne-podrozowanie2; 

d) przestrzegania  regulaminów,  dotyczących  w  szczególności  kwestii  porządkowych  oraz  bezpieczeństwa
obowiązujących u przewoźników, w hotelach oraz innych miejscach, w których świadczone będą usługi turystyczne
objęte  umową  a  także  do  przestrzegania  instrukcji  personelu  wyżej  wymienionych.  Na  żądanie  Podróżnego
Organizator przedstawia Podróżnemu odpowiednie regulaminy i wskazuje odpowiednie zasady panujące w danym
miejscu;

e) zakrywania ust i nosa przez cały czas podróżowania środkiem transportu organizowanego przez Organizatora;

f) poddania  się  badaniu  temperatury  ciała  przy  pomocy  termometru  bezdotykowego  przed  wejściem  do  środka
transportu organizowanego przez Organizatora;

3. Organizator ma prawo odmówić podróżnemu możliwości udziału w imprezie turystycznej, jeśli:

a) Podróżny nie podda się  badaniu temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego przed wejściem do
środka transportu zorganizowanego;

b) Podróżny  skierowany  został  przez  odpowiedni  organ  państwowy  do  odbycia  kwarantanny  i  konieczność  jej
odbywania obowiązuje wciąż w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej;

c) Podróżny wykazuje wyraźne objawy potencjalnej choroby Covid-19, tj. w szczególności ma:

temperaturę ciała wynoszącą ponad 38 stopni Celsjusza;

silny kaszel

problemy z oddychaniem

4. W przypadkach  wskazanych  w pkt  3  uważa  się,  że  Podróżny  dokonał  rezygnacji  z  udziału  w  imprezie  turystycznej  i
zastosowanie znajduje pkt 8.3 OWU.

5. W przypadkach wskazanych w pkt 3 Podróżny ma prawo dołączenia do imprezy turystycznej przy zastosowaniu transportu
własnego, po uprzednim przedstawieniu Organizatorowi zaświadczenia o swoim negatywnym wyniku testu na Covid-19. W
razie  niedołączenia  przez Podróżnego do  imprezy  turystycznej  uważa  się,  że Podróżny  dokonał  rezygnacji  z  udziału  w
imprezie turystycznej i zastosowanie znajduje pkt 8.3 OWU.

6. Organizator  stale  monitoruje  sytuacje  epidemiologiczną  w  miejscach,  w  których  odbywają  się  imprezy  turystyczne.
Organizator może odwołać imprezę turystyczną i zwrócić wpłacone przez Podróżnego kwoty, a Podróżny może dokonać
bezkosztowego  odstąpienia  od  umowy  na  podstawie  art.  47  ust.  4  Ustawy,  w przypadku  wystąpienia  nieuniknionych  i
nadzwyczajnych  okoliczności  w  miejscu  docelowym lub  jego  najbliższym sąsiedztwie,  które  mają  znaczący  wpływ  na
realizację imprezy lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego, tj w szczególności gdy:

a) organizowany przez Organizatora transport  do miejsca docelowego nie może się  odbyć z uwagi na zamknięcie
granic w Polsce, w miejscu docelowym, a także w krajach tranzytowych, a jednocześnie Podróżny nie wyraził zgody
na wykorzystanie transportu własnego, o ile taka forma transportu umożliwiałaby udział w imprezie

b) w miejscu docelowym, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne zamknięte zostały wyciągi narciarskie, hotele lub
zostały ograniczone ilości miejsc noclegowych, 

c) istnieje konieczność odbycia kwarantanny po przyjeździe do miejsca docelowego,

7. Podróżny  nie  może  natomiast  bezkosztowo  odstąpić  od  umowy o  udział  w  imprezie  turystycznej  wyłącznie  z  powodu
stwierdzonych w miejscu docelowym przypadków COVID-19.

8. W przypadku, gdy Podróżny znalazł się w trudnej sytuacji  w związku z wystąpieniem nieuniknionych i nadzwyczajnych
okoliczności  w rozumieniu  art.  4  pkt  15 Ustawy  (nieuniknionych  i  nadzwyczajnych okolicznościach  – należy przez  to
rozumieć sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć,
nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania), Organizator udziela Podróżnemu odpowiedniej pomocy na warunkach
określonych w art. 52 Ustawy. Pomoc ta polega w szczególności na udzieleniu: 1) odpowiednich informacji dotyczących
świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej; 2) pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania
się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych. Organizator
może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej podróżnego lub w
wyniku jego rażącego niedbalstwa.

9. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie Podróżnemu powrotu do kraju zgodnie z Umową z powodu nieuniknionych i
nadzwyczajnych okoliczności, Organizator ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości o
kategorii równoważnej do określonej w Umowie, przez okres do 3 nocy. 
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