
Warunki uczestnictwa w Szkoleniu zagranicznym 11-18.05.2020 r  

1. Brak zaległości w uiszczaniu składek członkowskich na rzecz OIRP w Olsztynie. 

2. Przesłanie do OIRP w Olsztynie mailem lub osobiste dostarczenie zgłoszenia w terminie do 

dnia 28.12.2019r.  wraz dowodem uiszczenia I części opłaty oraz zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych. 

3. Uiszczenie: 

a) I części opłaty w wysokości 1000 zł w terminie do dnia 28.12.2019r. 

b)  II części opłaty w wysokości 2410 zł w terminie do dnia 30.03.2020r. 

UWAGA: z uwagi na obostrzenia obowiązujące Organizatora (możliwość przyjęcia wpłaty w wysokości 

30% opłaty do 30 dni przed wylotem, proszę nie dokonywać wpłat jednorazowych) 

4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróży: paszportu lub dowodu 

osobistego ważnego co najmniej przez okres 6 miesięcy w dacie rozpoczęcia szkolenia oraz do 

przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej i  

Hiszpanii. 

5. Uczestnik wyjazdu zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i 

zaleceniom porządkowym przedstawicieli Organizatora – TUI Polska Sp. z o.o., umożliwiającym 

realizację programu Imprezy, respektować postanowienia dotyczące transportu z/do miejsca 

docelowego oraz pobytu w hotelu oraz bezwzględnie przestrzegać miejsca i godzin zbiórek.  

6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących 

bezpieczeństwa (np. przeciwpożarowych, policyjnych, lotniczych itp.).  

7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody dokonane na przedmiotach 

należących do Organizatora, innych uczestników, hoteli, linii lotniczych itp. W przypadku naruszenia 

powyżej wymienionych obowiązków przez Uczestnika, w szczególności niezastosowania się do 

wskazówek i poleceń przedstawicieli Organizatora, naruszania porządku wyjazdu zagrażającego 

innym Uczestnikom Wyjazdu, Organizator może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę w 

odniesieniu do tego Uczestnika. W takiej sytuacji dalszy pobyt oraz powrót Uczestnika odbywa się na 

koszt Uczestnika. 

8. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów paszportowych, celnych, 

zdrowotnych i innych przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego wyjeżdża. Wszelkie koszty 

powstałe w wyniku naruszenia tych przepisów obciążają Uczestnika. 

Informacje o wyjeździe szkoleniowym 

1. Godziny wylotu oraz transferu z Olsztyna/Mławy i Ostrołęki zostaną podane w późniejszym 

terminie. 

2. Godziny wylotu mogą ulec zmianie, o każdej zmianie uczestnik zostanie niezwłocznie 

zawiadomiony. Przylot do Hiszpanii jak również wylot z Warszawy mogą być zaplanowane na godziny 

nocne. 



3. Dopłaty z tytułu wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, winny być uiszczone przez 

uczestników indywidualnie.  

4. Doba hotelowa, a co za tym idzie świadczenia hotelowe (np. wyżywienie) w hotelu kończy się 

do godziny 11:00, a rozpoczyna od godziny 14:00. Przedłużenie doby hotelowej i świadczeń do czasu 

transferu jest możliwe za dodatkową opłatą na miejscu i za potwierdzeniem dostępności przez hotel. 

5. Każdy z uczestników jest objęty ubezpieczeniem przez TUiR Alianz Polska 

6. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych i 

obejmuje na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia: ubezpieczenie kosztów leczenia w 

wysokości do 250 000 zł, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości 30 000 

zł, ubezpieczenia OC w szkodach na osobie do 100 000 zł, szkody rzeczowe do 20 000 zł (franszyza 

redukcyjna 800 zł); Uczestnik może dokonać dodatkowego ubezpieczenia u dowolnie wybranego 

ubezpieczyciela. 

OSOBY TOWARZYSZĄCE 

 Udział w wyjeździe szkoleniowym osób towarzyszących będzie możliwy w przypadku 

wolnych miejsc w ramach rezerwacji dokonanej przez OIRP w Olsztynie. Informacje o możliwości 

zgłoszenia osób towarzyszących udzielane będą po 28.12.2019 r..  Koszt wyjazdu osób 

towarzyszących – 3.910 zł. 

  Wszelkie pytania dotyczące wyjazdu proszę kierować wyłącznie do OIRP w Olsztynie mailem 

na adres biuro@oirp.olsztyn.pl;  tel. 89 527-98-63. 


