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REZERWACJA
- Z chwilą oddania wypełnionej umowy oraz wypełnionych załączników pobierana jest opłata w wysokości: wg umowy w PLN (opłata jest częścią
ceny konkretnej wyprawy)
- Warunkiem przystąpienia i udziału w wyprawie , trekkingu jest umowa podpisana umowa wraz z wpłatą wpisowego. .
- wpłata pozostałej kwoty , ceny wyprawy podanej w EUR lub USD wg umowy, jest wymagana niezwłocznie tak jak to zostało określo ne w umowie
pod rygorem rezygnacji ;
ZASADY UNIEWAŻNIENIA I ZWROTU KOSZTÓW
Ze względu na charakter wyjazdu oraz wysokie koszty zezwoleń rządowych (np. pozwolenie na wejście na określony szczyt, koope racja z
agencjami zagranicznymi, przedpłaty hotelowe i inne) organizator zmuszony jest stosować surowe zasady odnośnie zwrotu kosztów w wypadku
rezygnacji z wyjazdu i tak :
- niezwracana opłata rejestracyjna / wpisowe jeśli uczestnik rezygnuje. Chyba, że z winy Organizatora wyprawa zostanie odwołana
- do 60 dni i więcej przed wyprawą zwracamy 100 % kosztów minus opłata rejestracyjna ;
- 30 do 59 dni przed planowanym wylotem zwracamy 50 % kosztów wyprawy, chyba, że umowa wyprawowa np. Kilimanjaro stanowi inaczej;
- 16 do 29 dni przed planowaną wyprawą zwracamy 25 % kosztów wyprawy;
- nie zwracamy żadnych kosztów na 15 dni przed wyjazdem;
- wszystkie żądania zwrotu kosztów muszą być przedstawione na piśmie, lub przesłane mailowo do Organizatora,
- istnieje możliwość indywidualnie, ubezpieczenia wpłaty wyjazdu na okoliczność rezygnacji z przyczyn losowych, w takim wypadku
ubezpieczyciel zwraca koszt wyprawy
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA
Uczestnicy wyprawy, szkolenia, trekkingu są odpowiedzialni za swoje własne dobro. Obejmuje to dobre zdrowie, mocną kondycję fizyczną. Od
uczestników przyłączających się do wypraw, trekkingów, kursów wspinaczkowych, szkoleń może być wymagane zezwolenie lekarskie przed
wyjazdem.
Członkowie ekspedycji odpowiedzialni są za:
za znajomość wszystkich przedwyjazdowych informacji, przygotowanie odpowiedniego wyposażenia i ubioru odpowiadającego podstaw owym
standardom higieny (aby zminimalizować niebezpieczeństwo wystąpienia chorób podczas podróży) oraz działanie w rozważny sposób wobec
wszystkich członków grupy oraz z szacunkiem wobec zwyczajów każdego kraju.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Adventure Expedition jego pracownicy, podwykonawcy niniejszym zawiadamiają, że działają również jako zlecający usługi hotelom,
przedsiębiorcom , agencjom turystycznym i trekkingowym, przewodnikom górskim, tragarzom etc., Organizator nie odpowiada za działania, błąd,
przeoczenie, obrażanie, utratę, kradzież, opóźnienia, niewygody, nieregularność, które mogą wyniknąć z jakiejkolwiek przyczyny nie związanej z
działaniem lidera i Adventure Expedition,, obejmuje to też siły natury, zamieszki cywilne, ograniczenia rządowe, niestosowanie się
środków transportu do rozkładu jazdy etc.
W czasie wyjazdu organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy, hotelu, przewodników, wcześniejszego powrotu i inne, zmiany środków
transportu bez wcześniejszego zawiadomienia
z ewentualną dopłatą przez uczestników wyjazdu, jeśli oczywiście zaszły do tego
nieprzewidywalne wcześniej okoliczności.
Adventure – Expedition oświadcza , iż ze względu na charakter wypraw nie ma możliwości zwrotu niewykorzystanych przez uczestników usług,
hoteli i świadczeń w chwili wcześniejszej rezygnacji z wyprawy.
Adventure Expedition zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia jakiejkolwiek osoby jako członka ekspedycji, trekkingu, kursu w dowolnym
terminie, jeżeli np. uczestnik w jakikolwiek sposób utrudnia sprawne przeprowadzenie wyjazdu lub stwarza niebezpieczeństwo dl a siebie lub innych
uczestników..
Lider prowadzący w imieniu organizatora zastrzega sobie prawo do zaniechania lub przerwania ataku szczytowego, lub wycofania się z wejścia na
szczyt poszczególnych/wszystkich UCZESTNIKÓW, jeżeli ze względu na okoliczności, w szczególności pogodę, porę dnia lub stan p sychofizyczny
UCZESTNIKA, uzna to za konieczne mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo uczestnika czy całej grupy.
Adventure Expedition oświadcza, iż zastrzegł sobie prawo wyłączności do wszystkich swoich podwykonawców, którym zlecił usługi i współudział w
realizowaniu wyprawy do której uczestnik przystąpił a podpisał umowę z adventure-expedition czy Fundacją Ludzki Świat w ramach której działa (
wyłączność dotyczy miejscowych agencji trekkingowej, przewodników, tragarzy, hoteli i innych biorących udział w realizacji wyprawy). Jakiekolwiek
późniejsze , po zakończeniu wyprawy wykorzystywanie przez uczestników (klientów adventure-expedition) w/w do celów komercyjnych i
prywatnych górskich , wyprawowych, i zlecenie im usług górskich i turystycznych bez powiadomienia i akceptacji Adventure Expedition może rodzić
skutki prawne. Adventure Expedition ma prawo domagać się prowizji, utraconych korzyści, odszkodowania na zasadach określonych przez
Adventure Expedition
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
Adventure Expedition jako koordynator i organizator służąc swoim wieloletnim doświadczeniem wysokogórskim i podróżniczym będzie
koordynował pracę wszystkich zatrudnionych pracowników, współpracowników, podwykonawców i dołoży wszelkich starań do zorganiz owania,
przeprowadzenia i prowadzenia wyprawy, szkolenia, trekkingu wg przyjętego przez uczestnika ramowego programu zgodnie z przyjętymi zasadami
prowadzenia grup górskich i sztuką przewodnicką, z wyłączeniem działań lub zaniechaniem klienta; działań lub zaniechaniem osób trzecich,
nieuczestniczących w wyprawie jeżeli tych działań nie można było przewidzieć ; siłą wyższą oraz wszystkich tych zagrożeń i niebezpieczeństw
jakie to zostały przyjęte przez uczestnika wyprawy w karcie zgłoszeniowej i oświadczeniu o przyjęciu ryzyka i zwolnieniu z od powiedzialności a
które to zagrożenia mogą wpłynąć na przebieg wyprawy ze zmianą programu do wycofania, lub odwołania włącznie.

