KATOLICKIE BIURO PIELGRZYMKOWE
UL. GÓRSKIEGO 1/95 ; 00-033 WARSZAWA; TEL/FAX: +48 (22) 827-96-21; 827-67-39
Zezwolenie K455, Gwarancja TU SIGNAL IDUNA S.A. M207925

BANK PKO BP S.A. Oddział w Warszawie Numery kont : a) Płatności w PLN 42 1020 1013 0000 0402 0265 1024
b) Płatności w USD 52 1020 1013 0000 0002 0265 1040 c) Płatności w EUR 16 1020 1013 0000 0102 0265 1057

www.twojepielgrzymki.com.pl

e-mail:biuro@twojepielgrzymki.com.pl

UMOWA – ZGŁOSZENIE /rok 2018/
(wypełnić literami drukowanymi)

Na pielgrzymkę do: __________________________________ W terminie: ________________________________
Cena: ________________________, w tym TFG w wysokości ________ Opłaty dodatkowe za granicą: _______________
O R G AN I Z AT O R : KATOLICKIE BIURO PIELGRZYMKOWE ANDRZEJ PIERZ, NIP 526-005-35-56, REGON 010133414
NUMER REJESTRU CENTRALNEJ EWIDENCJI ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 455
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Uwagi:
1. W krajach Unii Europejskiej można legitymować się dowodem osobistym, w pozostałych korzystamy z paszportu,
który musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z kraju docelowego.
2
W ciągu 5 dni od podpisania umowy Klient wpłaca zaliczkę 1000 PLN (3500 PLN gdy cena wybranej pielgrzymki
przekracza 6200 PLN). Uzupełnienia wpłaty do pełnej należności Klient dokona nie później jak 30 dni (przy wyjazdach
poza Europę i basen Morza Śródziemnego – 60 dni) przed datą rozpoczęcia pielgrzymki. Zasady płatności określa Rozdział II
Warunków Uczestnictwa. Wpłaty walutowej można dokonać w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży banku PKO BP.
3. Cenę pielgrzymki i opłaty dodatkowe za granicą określa „Cennik Pielgrzymek”. Świadczenia ujęte w cenie wyszczególniono
w programach. Opłaty dodatkowe (walutowe) płatne za granicą przeznaczono na: opłaty graniczne, przewodników, parkingi,
autostrady, opłaty wjazdowe do miast, napiwki dla obsługi hoteli i kierowców itp.
4. Umowa – Zgłoszenie, Warunki Uczestnictwa i program pielgrzymki stanowią uzupełniające się części Umowy.
5. Dni liczono od momentu zbiórki przed wyjazdem do chwili powrotu do kraju.
6. Klient może w ciągu 5 dni od daty podpisania Umowy, ubezpieczyć się dodatkowo od kosztów rezygnacji z pielgrzymki.
7. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, leczone przed wyjazdem na pielgrzymkę, powinny się ubezpieczyć dodatkowo.
OŚWIADCZENIE KLIENTA:
Oświadczam, że otrzymałem/otrzymałam, zapoznałem/zapoznałam się z treścią Warunków Uczestnictwa (znajdujących się na 2
stronie) stanowiącymi integralną część Umowy oraz warunkami ubezpieczenia i akceptuję je. Prawdziwość danych zawartych w
Umowie – Zgłoszeniu potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Wyrażam (nie wyrażam) zgodę/y na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych do celów turystycznych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833).

____________________________________
(Data i czytelny podpis przedstawiciela KBP)

________________________________
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(Data i czytelny podpis Klienta)

WARUNKI UCZESTNICTWA W PIELGRZYMKACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ KATOLICKIE BIURO PIELGRZYMKOWE ważne od 01.01.2017 r.
I. ZASADY OGÓLNE
1. Warunki Uczestnictwa, wraz z programem wybranej pielgrzymki i Umową – Zgłoszeniem stanowią
integralną część zawieranej umowy przez Katolickie Biuro Pielgrzymkowe (zwane dalej KBP) z
Klientem.
2. Zawarcie umowy następuje w wyniku podpisania wypełnionego druku Umowy – Zgłoszenia
i wpłacenia zaliczki.
3. KBP informuje Klienta o warunkach lokalnych i zdrowotnych wybranej pielgrzymki. Klient oświadcza,
że stan jego zdrowia umożliwia udział w pielgrzymce. Klienci, którzy ukończyli 70 lat lub mający
kłopoty ze zdrowiem dołączają do Umowy – Zgłoszenia zaświadczenie lekarskie (zgodę na wyjazd).
Kobiety w ciąży powinny przed podpisaniem umowy zasięgnąć opinii lekarskiej i uzyskać
zaświadczenie o braku przeciwwskazań na wyjazd.
4. W sytuacjach spowodowanych "siłą wyższą" od KBP niezależną, KBP może zmienić termin
lub trasę przelotu (przejazdu) oraz treść programu albo odwołać. Jeśli
Klient nie przyjmie innych propozycji KBP, biuro zwraca mu pieniądze wpłacone na pielgrzymkę.
5. Odwołanie pielgrzymki z powodu niewystarczającej ilości Klientów (samolotowa – minimum 25 osób,
autokarowa – minimum 35 osób) może nastąpić nie później jak 12 dni przed datą planowanego
rozpoczęcia.
6. KBP zastrzega sobie prawo zmiany ceny pielgrzymki po zawarciu umowy tylko wówczas, gdy jest to
uzasadnione: a) wzrostem kosztów transportu, b) wzrostem opłat urzędowych, podatków lub opłat
lotniskowych czy załadunkowych, c) wzrostem kursów walut. Decyzja o zmianie ceny nie może
nastąpić później jak 21 dni przed datą rozpoczęcia pielgrzymki. Decyduje data stempla pocztowego,
e-maila lub faksu wysłanego do Klienta.
7. W krajach Unii Europejskiej można legitymować się dowodem osobistym, w pozostałych korzystamy
z paszportu, który musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z kraju docelowego.
Osoby udające się do Izraela posiadające w paszporcie stempel Syrii, Libanu, Iranu, Iraku, Libii lub
Emiratów Arabskich powinny wymienić paszport.
II. PŁATNOŚCI
1. Płatności za pielgrzymkę, należy dokonywać na konto bankowe KBP, podając nazwisko i imię klienta,
rodzaj i termin pielgrzymki. Opłaty bankowe (pocztowe) uiszcza Klient.
Bank PKO BP S.A. O/Warszawa
a) Płatności w PLN 42 1020 1013 0000 0402 0265 1024
b) Płatności w USD PL52 1020 1013 0000 0002 0265 1040
c) Płatności w EUR PL16 1020 1013 0000 0102 0265 1057
Kod SWIFT: BPKOPLPW
2. Zaliczkę 1000 PLN (3500 PLN▲) Klient wpłaca w ciągu 5 dni po podpisaniu umowy.
Pozostałą należność reguluje nie później jak 30 (60▲) dni przed datą rozpoczęcia pielgrzymki.
3. W razie zawarcia umowy w terminie krótszym niż 40 (45▲) dni przed datą rozpoczęcia pielgrzymki,
należy dokonać od razu pełnej wpłaty. Przekroczenie terminu płatności bez zgody KBP lub dokonanie
niepełnej wpłaty może być traktowane jako rezygnacja bez winy KBP.
4. Ceny pielgrzymek podawane są brutto i zawierają podatek VAT, stosownie do obowiązujących
przepisów. W cenie ujęte są koszty Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, składka w wysokości
13 zł – kraje pozaeuropejskie, 10 zł – państwa europejskie.
5. Wpłaty walutowej można dokonać w PLN po przeliczeniu wg kursu walut w PKO BP tabela „sprzedaż”
z dnia wpłaty. Jeżeli termin jest krótszy niż ustalony w WU R.II pkt 2 obowiązuje kurs z dnia należnego z
WU R. II pkt 2.
6. Dla grup zorganizowanych zasady płatności mogą być uzgodnione z Organizatorem grupy.
III. REALIZACJA UMOWY
1. KBP zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z ofertą. Jednak kolejność realizacji programu
może ulec zmianie (bez szkody dla treści programu i świadczeń) stosownie do warunków miejscowych
i uzasadnionych okoliczności.
2. 14 dni przed terminem pielgrzymki KBP wysyła Klientowi pisemną informację, dotyczącą
przygotowania się do wyjazdu oraz praktyczne wskazówki i porady.
3. Klient zobowiązuje się przestrzegać przepisy celne i dewizowe, stosować się do wskazówek pilotaprzewodnika, ponieść skutki określone prawem obowiązującym w miejscu za ewentualne szkody
wyrządzone z własnej winy lub z winy osób nad którymi sprawuje opiekę.

4. KBP nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych (wojny, katastrofy żywiołowe, strajki,
decyzje władz miejscowych, itp.), oraz zmiany programowe wymuszone w trakcie trwania imprezy
działaniami "siły wyższej". W takich sytuacjach KBP, działając w dobrej wierze, podejmuje wszystkie
niezbędne i możliwe kroki na rzecz bezpieczeństwa Klienta i realizacji programu pielgrzymki.
5. KBP ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, na zasadach
określonych w Kodeksie Cywilnym i w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach Turystycznych
z jej późniejszymi zmianami dot. art.11 b, ust. 3 i 4 przepisów Ustawy.
6. KBP zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Klientem w czasie trwania pielgrzymki, jeśli
Klient swym postępowaniem (mimo zwracanych uwag) uporczywie zakłóca przebieg pielgrzymki,
uniemożliwiając przewodnikowi lub pilotowi i grupie realizację programu.
7. Jeśli w trakcie pielgrzymki Klient stwierdza wadliwe wykonanie umowy, proszony jest o zawiadomienie
przedstawiciela KBP – pilota grupy lub przewodnika – który ma obowiązek spowodować usunięcie
zgłoszonych wad. Jeśli pilot grupy tego nie uczyni, Klient proszony jest także o zawiadomienie
pisemnie (faksem, e-mailem) KBP.
IV. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PIELGRZYMCE
1. Klient ma prawo zrezygnować z pielgrzymki informując KBP listem, faksem lub e-mailem.
2. W przypadku dokonania istotnych zmian programowych pielgrzymki i świadczeń lub podwyższenia
ceny pielgrzymki po podpisaniu umowy, Klient w ciągu 5 dni akceptuje lub odrzuca proponowane
zmiany, składając rezygnację. Wtedy KBP zwraca Klientowi wpłacone pieniądze.
3. W przypadku rezygnacji z pielgrzymki z przyczyn niezależnych od KBP, Klient zostaje obciążony
sumą wyliczoną w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione przez KBP.
V. UBEZPIECZENIA
1. KBP zawiera z SIGNAL IDUNA na rzecz Klientów ubezpieczenia: a) od kosztów leczenia – 20.000
EUR (w Europie i basenie Morza Śródziemnego), 40.000 EUR (inne kraje świata); b) od następstw
nieszczęśliwych wypadków – 30.000 PLN (Europa i inne kraje świata); c) utrata bagażu – 2.000 PLN
(Europa i Świat).
Szczegóły ubezpieczenia są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA TRAVEL,
z którymi Klient powinien się zapoznać, potwierdzając to podpisem w Umowie – Zgłoszeniu.
2. W sprawach uszkodzonego lub zagubionego przez przewoźnika bagażu Klient zwraca się
bezpośrednio do przewoźnika, korzystając z pomocy i opieki pilota (przewodnika) grupy.
3. Jeśli Klient chce ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z pielgrzymki, może to zrobić w KBP do 5 dni
po podpisaniu umowy. Jeśli termin wyjazdu w dniu podpisania umowy z KBP jest krótszy niż 30 dni
ubezpieczenie to należy dokonać w dniu zawarcia umowy.
4. Klienci będący w trakcie leczenia chorób przewlekłych, prócz zgody lekarza na wyjazd, powinni się
ubezpieczyć dodatkowo na tę okoliczność, bowiem pakiet TRAVEL takich przypadków nie obejmuje.
Potrzebę takiego ubezpieczenia i czas należy skonsultować z Signal Iduna bezpośrednio
(tel. 22 5056508) lub poprzez KBP.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Klient ma prawo do składania reklamacji w czasie do 30 dni od daty zakończenia pielgrzymki.
2. KBP nie bierze odpowiedzialności za wady bądź niewykonanie świadczeń przez miejscowych
usługodawców z którymi Klient zawarł bezpośrednio dodatkowe umowy. W takich sytuacjach KBP
poprzez pilota grupy lub przewodnika, udziela Klientowi możliwej pomocy.
3. KBP nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczeniu usług
przewidzianych w umowie jeśli spowodowane są wyłącznie: a) działaniem lub zaniechaniem klienta,
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nieuczestniczących w wykonywaniu usług
przewidzianych w umowie, jeśli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
c) siłą wyższą (art.11a pkt 1). W takich przypadkach KBP czyni wszystko co możliwe na rzecz Klienta
i realizacji programu.
4. Doba hotelowa kończy się zwykle o godz. 12.00, a zaczyna o godz. 14.00.
5. W przypadkach spornych mają zastosowanie przepisy Ustawy o Usługach Turystycznych i Kodeksu
Cywilnego, a przy braku ugody rozstrzygane będą przez właściwy Sąd.
▲ Dotyczy pielgrzymek w kwocie powyżej 6200 PLN
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PIELGRZYMKA DO MEKSYKU /12 DNI/
Termin: 19 – 30. listopada 2018 r. +/- 2 dni
Koszt pielgrzymki - 2,500 Euro + 100 Euro płatne w Meksyku /możliwość płatności w złotówkach/
DZIEŃ 1 – PRZELOT DO MEKSYKU
Przelot samolotem z Warszawy do Mexico City (z jednym międzylądowaniem i przesiadką). Przylot w
godzinach wieczornych, transfer do hotelu.
DZIEŃ 2 – GUADALUPE – TEOTIHUACAN
Rano udamy się do Sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe, gdzie po Mszy Świętej zwiedzimy kilka
zabytkowych kościołów z okresu XVI – XX wieku. Po południu pojedziemy to Teotihuacan, aby zwiedzić
największy zespół archeologiczny w Meksyku, gdzie stoją słynne piramidy Słońca i Księżyca. Powrót do
hotelu.
DZIEŃ 3 – MEXICO CITY
Do południa zwiedzimy najważniejsze zabytki przeogromnego miasta Meksyk: Plac Trzech Kultur, gdzie
znajduje się najbardziej historyczny w Meksyku kościół – Santiago de Tlatelolco, wielką i ciekawą katedrę i
niezwykłe El Zócalo. Po południu czas wolny.
DZIEŃ 4 – TEPOTZOTLAN – TULA – SAN MIGUEL ALLENDE
Udajemy się do miejscowości Tepotzotlan z zabytkami epoki kolonialnej, wśród nich prawdziwy klejnot – w
najpiękniejszym stylu barokowym, kapiący od złota i wspaniałych ołtarzy kościół Jezuitów. W ich
konwencie urządzone jest muzeum sztuki wicekrólestwa, czyli sztuki „kolonialnej”. Kontynuujemy podróż
dalej na północ i zwiedzamy zespół archeologiczny w Tula, stolicę Tolteków z unikatową piramidą
zwieńczoną kolosalnymi posągami wojowników. Na kolację i nocleg udamy się do San Miguel Allende lub
Queretaro.
DZIEŃ 5 – SAN MIGUEL ALLENDE – GUANAJUATO – SAN MIGUEL ALLENDE
Najpierw zwiedzamy San Miguel Allende, miasto pełne kościołów i ciekawych uliczek. Zobaczymy kościół
św. Franciszka, jeden z najlepszych przykładów stylu churrigueresco w Meksyku. Odwiedzimy też położone
15 kilometrów od miasta centrum pielgrzymkowe w Atotonilco, kultu wizerunku Pana Jezusa
Ukrzyżowanego. Późnym popołudniem dojeżdżamy do Guanajuato, miasta – muzeum usadowionego na
skałach ponad głębokimi wąwozami. Miasto uważane jest za jedno z najbardziej malowniczych i
niezwykłych w Meksyku. Na kolację i nocleg wrócimy do San Miguel Allende lub Queretaro.
DZIEŃ 6 – SAN MIGUEL ALLENDE – QUERETARO – PUEBLA
Po śniadaniu pojedziemy do Queretaro, aby zobaczyć to ciekawe miasto legitymujące się piękną architekturą
kolonialną i bogatą historią. Po południu pojedziemy do wspaniałej, pełnej uroku, bogatej w zabytki – Puebli,
ulubionego miasta Jana Pawła II.
DZIEŃ 7 – PUEBLA – CHOLULA
W Puebli zwiedzimy katedrę, Kaplicę Różańcową u Dominikanów, Zócalo i poznamy atmosferę życia w
mieście. Następnie odwiedzimy Cholulę by zobaczyć największą piramidę Ameryki. Będziemy w Tlaxcala –
miejscu historycznym – pierwszej stolicy biskupiej w Nowej Hiszpanii.
Dzień 8 – TAXCO – ACAPULCO
Udamy się do Taxco – miasta znanego z kopalń srebra, miedzi i innych metali szlachetnych. Zobaczymy
między innymi dobrze zachowaną dzielnicę z XVII w. z urokliwymi uliczkami oraz piękny, dominujący na
zboczu góry barokowy kościół Santa Prisca. Po drodze do Acapulco będziemy podziwiać przepiękne
krajobrazy meksykańskie.
Dzień 9 I 10 – ACAPULCO
Dwa dni wolne. Mieszkać i wypoczywać będziemy w hotelu przy plaży. Możliwość skorzystania z wielu
atrakcji fakultatywnych: rejs statkiem po Zatoce Acapulco, sporty wodne, oglądanie zapierających dech w
piersiach skoków do wody ze skał o 45 metrowej wysokości i inne. Prócz tego do woli plażowanie i kąpiele
w zatoce.
DZIEŃ 11 – ACAPULCO – CUERNAVACA – MEXICO CITY
Po śniadaniu pożegnamy Acapulco i udamy się do Cuernavaca – miasta wiecznej wiosny, w którym zimy
spędzali Aztekowie, później Kortez i Hiszpanie, a dziś Amerykanie. Tu zwiedzimy katedrę (pierwotnie
kościół i konwent misyjny z połowy XVI wieku) sławną dzięki absolutnie unikatowym malowidłom
ściennym o tematyce japońskiej. Potem udamy się do Mexico City. Pożegnalna wizyta w Guadalupe, a
wieczorem odlecimy do Europy.

DZIEŃ 12 – PRZYLOT DO WARSZAWY
Wieczorem przylecimy do Warszawy.
ŚWIADCZENIA: przelot samolotem, przejazdy autokarem klimatyzowanym, noclegi w hotelach
***/****/*****, w pokojach dwuosobowych z łazienkami (pokój jednoosobowy za dopłatą), śniadania i
obiadokolacje, zwiedzanie zgodne z programem (kolejność zwiedzania może ulec zmianie), opieka pilota i
przewodnika, ubezpieczenie, Msze Święte.
Nie wliczono w koszty: napojów do obiadokolacji i imprez fakultatywnych.
Przy zapisie na pielgrzymkę – wpłata zaliczki 1,000 Euro

