
 

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE 
TURYSTYCZNEJ, JEŻELI NIE JEST MOŻLIWE UŻYCIE HIPERŁĄCZA 

 

 

Egeria spółka z o.o.  
Adres siedziby:  
ul. Królewska 9,20-109 Lublin 
adres biura obsługi klientów: 
Krak. Przedmieście 53, 20-076 Lublin 
tel.81 4421768, 690298759 
www.egeria.lublin.pl 
mail: biuro@egeria.lublin.pl 

Krajowy Rejestr Sądowy 
KRS: 0000401118 
Sąd Rejonowy Lublin- Wschód 
w Lublinie 
NIP 9462635890 
REGON 061348075 

Zarząd: 
Wojciech Wnuk 
Paulina Kulesza 
Anna Wilczyńska 
Kapitał zakładowy 16000zł 
Suma gwarancyjna 331 177,50zł 

Konto Bankowe Santander Bank Polska: 
PLN 16109026880000000136282610 
USD 63109026880000000136282928 
EURO 92109026880000000136282794 
KOD SWIFT: WBKPPLPP 

 

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE)2015/2302. W związku                         
z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo                       
EGERIA SPÓŁKA Z O. O.  będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie                   
z wymogami prawa, przedsiębiorstwo EGERIA SP. Z O.O. posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i jeżeli transport jest 
elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo EGERIA SP. Z O. O. stało się 
niewypłacalne.  
 
Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302  
– Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej. 
– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową. 
– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub 
agentem turystycznym. 
– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych 
dodatkowych kosztów. 
– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało                  
to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki 
zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty. 
– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden                  
z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę 
turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty. 
– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład, jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane                                     
z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez 
ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie. 
– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą                        
do uzasadnienia opłatą. 
– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać 
zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku, gdy usługi nie są świadczone zgodnie                                
z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać 
umowę bez opłaty za rozwiązanie. 
– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania usług turystycznych. 
– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji. 
– W przypadku, gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny 
po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. Biuro Podróży 
EGERIA wykupiło w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności oraz opłaca za 
każdego uczestnika wyjazdu składki do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub 
w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,                      
tel. 81 44 16 789, jeżeli z powodu niewypłacalności EGERIA SP. Z O. O. dojdzie do odmowy świadczenia usług. 
 
https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/miedzynarodowa-polityka/unia-europejska/archiwum/3344,Nowa-dyrektywa-w-sprawie-imprez-turystycznych-
opublikowana.html  

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, iż zapoznałem/-am się z powyższym formularzem informacyjnym przed podpisaniem umowy uczestnictwa               
w imprezie turystycznej organizowanej przez EGERIA SP. Z O. O.  

…………………………………………………… 

                                                                         (data i podpis) 


