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REGULAMIN DOJAZDU NA IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ FABRYKĘ NAUKOWCÓW 

 

Definicje: 

Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła z FN 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 osoba, na rzecz której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano 
prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.  
FN – przedsiębiorstwo Fabryka Naukowców Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będące 
organizatorem turystyki, wpisanym do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 
prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 1187, NIP 631-265-15-26 
Regulamin Dojazdu– niniejszy regulamin dojazdu na imprezę turystyczną 
Umowa –umowa o świadczenie usług turystycznych, której Regulamin Dojazdu jest integralną częścią, 
zawierana pomiędzy Klientem i FN, w której FN zobowiązuje się do zorganizowania Imprezy 
Turystycznej dla osoby lub osób wskazanych w Umowie. 
Uczestnik – osoba biorąca udział w Imprezie Turystycznej, Uczestnikiem może być zarówno Klient, jak 
i osoba na rzecz której Klient zawarł Umowę.  

 

Wszystkie przejazdy na imprezy organizowane przez Fabrykę Naukowców Sp. z o. o. odbywają się za 
pośrednictwem środka transportu wyszczególnionego w ofercie. 

 

Obowiązkiem Klienta korzystającego z transportu organizowanego przez Fabrykę Naukowców Sp. z 
o. o. (zwaną w dalszej części FN) jest: 

1. Określenie, w momencie podpisywania umowy o świadczenie usług turystycznych, miejsca, w 
którym Uczestnik rozpocznie podróż (w oparciu o dostarczone przez FN informacje na temat 
możliwych miejsc rozpoczęcia podróży i środków lokomocji) oraz uiszczenie opłaty 
dodatkowej za przejazd (patrz tab. 1). Zmiana wskazanego miejsca możliwa jest najpóźniej do 
14 dni przed wyznaczonym terminem zbiórki. W przypadku zmiany przez Klienta miejsca 
rozpoczęcia podróży, z uchybieniem w/w terminu, FN zastrzega sobie prawo udzielenia opieki 
od momentu rozpoczęcia jej przez Uczestnika. 

2. Posiadanie przez Uczestnika dokumentu uprawniającego do zniżki w środkach transportu 
publicznego. FN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jazdę bez dokumentu 
uprawniającego do ulgi. 

3. Stawienie się punktualnie, o wyznaczonej godzinie, we wskazanym miejscu zbiórki (zarówno 
godzina jak i miejsce zbiórki opisane są w materiałach dostarczanych Klientowi co najmniej na 
5 dni przed rozpoczęciem imprezy). FN nie ponosi odpowiedzialności za fakt niestawienia się 
Uczestnika na miejscu zbiórki o wyznaczonej godzinie.  

4. Odbiór uczestnika nie będącego osobą pełnoletnią, wracającego z obozu/zimowiska do 
miejsca docelowego zapisanego w umowie jako „miejsce powrotu”, przez rodzica 
/prawomocnego opiekuna lub osoby posiadające wydane przez nich imienne upoważnienie. 

5. W przypadku niestawienia się ww. osoby w miejscu opisanym w umowie jako „miejsce 
powrotu” w wynikającym z umowy terminie przybycia uczestników na to miejsce, Klient 
zostanie obciążony dodatkowym kosztem opieki nad dzieckiem do czasu przybycia opiekuna 
w kwocie 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki. 

6. Ograniczenie ilości zabieranego bagażu do jednej dużej torby lub plecaka (pojemności do 80 
L) oraz plecaka podręcznego tak aby uczestnik był w stanie samodzielnie nosić swój bagaż. 
Każdy uczestnik zobowiązany jest troszczyć się o swój bagaż. 

7. Przestrzeganie regulaminu przewozu, ustalonego przez przewoźnika. 

 

W ramach usługi transportu FN gwarantuje: 

1. Opiekę wykwalifikowanego wychowawcy na trasie od miejsca zbiórki do zaplanowanego 
miejsca imprezy, zakupienie biletów kolejowych wraz z rezerwacją miejsca siedzącego lub 
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rezerwację miejsca w autokarze po wcześniejszym uiszczeniu opłaty za dojazd z miejscowości 
zawartych w tabeli. 

2. Transport drogą kolejową odbywa się w wagonach II klasy w zarezerwowanych przedziałach z 
miejscami siedzącymi. Z dworców PKP do i z ośrodków Uczestnicy mają zapewniony transport 
pod opieką wychowawcy organizowany przez FN. 

 

FN zastrzega sobie prawo do: 

1. Możliwości zmiany środka transportu na autokar/pociąg o czym zobowiązany jest 
poinformować Klienta co najmniej na 3 dni przed datą transportu. 

2. Zmiany godziny i miejsca zbiórki, o czym powiadomi zainteresowanych Uczestników 
najpóźniej na 10 godzin przed planowaną godziną zbiórki. 

3. Odwołania Transportu z danej miejscowości, gdy zgłosi się mniej niż 5 uczestników. O 
odwołaniu transportu FN powiadomi pozostałych Klientów najpóźniej na 7 dni przed 
wyznaczonym miejscem i terminem zbiórki. 

4. Organizowania na trasie przesiadek jeżeli wymagają tego okoliczności zaistniałe w trakcie 
podróży. 

5. Zmiany podanych godziny przyjazdów i odjazdów ze względu na warunki atmosferyczne, 
remonty na drogach, działania siły wyższej lub inne nieprzewidziane sytuacje. 

6. Możliwości wyłączenia swojej odpowiedzialności za uchybienia leżące po stronie przewoźnika 
(spóźnienie, odwołanie połączenia, zmiana rozkładu jazdy), chyba że jest to przewoźnik 
wynajęty przez FN. 

7. Udostępniania, z powodu sezonowych zmian w rozkładach PKP, szczegółowych informacji 
dotyczących transportu na imprezy organizowane przez Fabrykę Naukowców najpóźniej na 5 
dni przed rozpoczęciem imprezy. Informacje będą dostępne w siedzibie FN, telefonicznie oraz 
mailowo. 

8. Zorganizowania przejazdu wieczorem lub w nocy poprzedzającej rozpoczęcie turnusu. 
Powroty odbywają się przez cały ostatni dzień trwania imprezy. 

 

Postanowienia dodatkowe: 

1. W przypadku zebrania grupy minimum 5 Uczestników, możliwe jest poczynienie 
indywidualnych ustaleń odnośnie zorganizowania transportu z opieką z miejsca 
zaproponowanego przez daną grupę. 

2. O godzinach Dojazdu i Odbioru Indywidualnego Uczestników FN powiadomi Klientów, którzy 
wybrali transport własny, najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem imprezy.  

 

 

Tab. 1 

przystanek Środek 
transportu 

Miejsce zbiórki Morze/ 
dopłata 

Tatry/ 
dopłata 

Bieszczady/ 
dopłata 

Gliwice Autokar ul. Ziemowita 1 200,00 zł 120,00 zł 200,00 zł 

Katowice Autokar 

Skrzyżowanie ul. 
Olimpijskiej i ul. 
Góreckiego (za  
NOSPR)   

220,00 zł 100,00 zł 180,00 zł 

 

https://www.google.pl/maps/place/Ksi%C4%99cia+Ziemowita+1,+44-100+Gliwice/@50.2918475,18.663118,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471130f97bf34907:0xcaa7056f3075a95a!8m2!3d50.2918475!4d18.6653067
https://www.google.com/maps/place/EV+Charging+point/@50.2656378,19.027849,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4716cf50167dcf21:0xd0e01354cfe49788!8m2!3d50.2658409!4d19.0291645
https://www.google.com/maps/place/EV+Charging+point/@50.2656378,19.027849,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4716cf50167dcf21:0xd0e01354cfe49788!8m2!3d50.2658409!4d19.0291645
https://www.google.com/maps/place/EV+Charging+point/@50.2656378,19.027849,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4716cf50167dcf21:0xd0e01354cfe49788!8m2!3d50.2658409!4d19.0291645
https://www.google.com/maps/place/EV+Charging+point/@50.2656378,19.027849,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4716cf50167dcf21:0xd0e01354cfe49788!8m2!3d50.2658409!4d19.0291645

