3

Usługi turystyczne usługi przewodnickie, usługi hotelarskie,
wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym
Impreza turystyczna, wycieczka impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące
jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24
godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu;
wycieczka - rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej
uczestników;
Organizator turystyki, pośrednik turystyczny organizator turystyki - przedsiębiorca organizujący
imprezę turystyczną;
pośrednik turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie
klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług
turystycznych;
Agent turystyczny przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w

zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki
posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w
kraju. Przewodnik turystyczny, pilot wycieczek przewodnik turystyczny - osobę zawodowo
oprowadzającą turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach
oraz, udzielającą o nich informacji fachowej informacji oraz sprawującą nad turystami lub
odwiedzającymi opiekę w zakresie wynikającym z umowy; pilot wycieczek - osobę towarzyszącą,
w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej, sprawującą opiekę nad nimi i
czuwającą nad sposobem wykonania na ich rzecz usług oraz przekazującą podstawowe informacje,
dotyczące odwiedzanego kraju i miejsca; Turysta, odwiedzający klient turysta - osobę, która
podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający
12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i
która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc;
odwiedzający - osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu,
dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości oraz
niekorzystającą z noclegu;
klient - osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na
swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności
gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano
prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową;
Obowiązki przedsiębiorcy
(…)
… urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub
przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;
3) wzrostu kursów walut.
W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.
Reklamacja Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy,
powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi…
…), powinien niezwłocznie o tym powiadomić klienta. W takiej sytuacji klient powinien
niezwłocznie poinformować organizatora, czy:
1) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo
2) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez
obowiązku zapłaty kary umownej.
Skutki odstąpienia od umowy z powodu zmiany jej warunków Jeżeli klient z powodu istotnej
zmiany warunków, odstępuje od umowy…
… świadczeń z tego tytułu, w szczególności zapłaty kary umownej. Klient może żądać naprawienia
szkody wynikłej z niewykonania umowy. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego,
klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba że niemożność
wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie:
1) działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących…
… organizatora turystyki (lub innej instytucji), do którego klient może zwracać się w razie
trudności, a także jego adres i numer telefonu;
2) w odniesieniu do imprez turystycznych dla dzieci - informację o możliwości bezpośredniego
kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka;
3) planowany czas przejazdu, miejsca i czas trwania postojów;
4) szczegółowe informacje dotyczące połączeń…

Organizatorzy turystyki - wykład
usługi turystyczne
Umowy w turystyce
Odpowiedzialność organizatora przewozu za bagaż
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym - wykłady
Techniki obsługi ruchu turystycznego - pytania
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