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1. Definicje: 

1) Organizator – Blue Style Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-119), przy ul. Pruszkowskiej 29 lok. U1, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000651310, NIP 7010641075, REGON 366054742, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 zł, 

będąca organizatorem turystyki wpisanym do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i 

Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 1839 

(Numer ewidencyjny: 10435),  

2) Voucher – dokument imienny, wystawiony przez Organizatora, uprawniający do bezgotówkowej zapłaty 

części lub całości ceny całkowitej1 oferowanych przez Organizatora imprez turystycznych, który: 

a) zostanie wydany osobie, która odstąpiła od umowy o udział w imprezie turystycznej i wyraziła 

zgodę na otrzymanie Vouchera,  w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail 

wskazanego w tej umowie lub w innej uzgodnionej formie, nie później niż w terminie 24 godzin od 

wyrażenia zgody na otrzymanie Vouchera,   

b)  jest wystawiony jako dokument imienny, co oznacza, że może zostać zrealizowany wyłącznie przez 

osobę, której imię i nazwisko widnieje na Voucherze, 

c) musi zostać zrealizowany co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem wybranych Imprez turystycznych, 

przy czym ostatnim dniem realizacji Vouchera jest dzień 31 października 2021 r. (data realizacji 

Vouchera),    

d) posiada wartość nominalną brutto w wysokości nie niższej niż suma wpłat dokonanych w związku 

z zawartą umową o udział w imprezie turystycznej, od której odstąpiono, 

e) z chwilą wydania wyczerpuje w całości rozliczenie pomiędzy osobą, która odstąpiła od umowy o 

udział w imprezie turystycznej oraz pozostałymi osobami wymienionymi w tej umowie a 

Organizatorem w zakresie zwrotu wpłat dokonanych w związku z tą umową, co dotyczy także 

opłaty za odstąpienie od tej umowy, której Organizator nie pobiera,    

3) Posiadacz – wskazana imiennie (imię i nazwisko) w treści Vouchera osoba, której został wydany Voucher 

i która przedstawia Organizatorowi Voucher w celu jego realizacji,  

4) Impreza turystyczna – znajdująca się w ofercie Organizatora impreza turystyczna w rozumieniu art. 4 

pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 

(t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 548 ze zm.), która spełnia łącznie następujące założenia:   

a.  rozpoczyna się w terminie co najmniej 21 dni od daty realizacji Vouchera,  

b. jej zakończenie przypada nie później niż w dniu 31 października 2022 r.,   

c.  jest oferowana przez Organizatora w momencie realizacji Vouchera, w ramach dysponowania 

wolnymi miejscami na tej Imprezie turystycznej 

5)  OWU –  Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Blue Style Sp. 

z o.o. 

2. Realizacja Vouchera polega na zawarciu pomiędzy Posiadaczem a Organizatorem umowy lub umów o udział 

w imprezie turystycznej.  

 
1 Wyciąg z dokumentu: Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Blue Style Sp. z o.o.: 
„5.5. Cena Imprezy, dalej zwana również „Ceną całkowitą”, jeżeli w Umowie nie zastrzeżono inaczej, zawiera cenę biletu lotniczego do miejsca docelowego i z 
powrotem, noclegu, wyżywienia, transferu z lotniska do miejsca zakwaterowania i z powrotem, obowiązkową składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, 
podstawowe usługi pomocnicze, podstawowe ubezpieczenie kosztów leczenia, NNW, assistance oraz obowiązkowe dopłaty (podatki lotniskowe i podatki związane 
z bezpieczeństwem, włącznie z podatkami naziemnymi i opłatą paliwową).  
5.6. Cena całkowita nie zawiera dopłat, które mogą powstać w związku z zamówionymi przez Podróżnego usługami, tj.: opłat za ewentualną wizę, dopłat za pokój 
z widokiem na morze, cen wycieczek fakultatywnych i związanych z nimi opłat, cen za wynajem samochodu i związanych z nimi opłat, opłat klimatycznych lub 
podobnych opłat lub podatków, jeżeli są one pobierane w miejscu docelowym Imprezy, a także nie uwzględnia zniżek lub rabatów,  które mogą zostać przyznane 
przez Biuro Podróży na podstawie odpowiednich regulaminów promocji.  
5.7. Cena całkowita nie zawiera również dobrowolnych ubezpieczeń dodatkowych, których nabycie jest rekomendowane przez Biuro Podróży w celu zwiększenia 
zakresu ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z informacjami wskazanymi w rozdziale 13 OWU. Podstawowe ubezpieczenie może nie pokrywać ryzykownych 
zdarzeń, które pokrywa ubezpieczenie dodatkowe, a w szczególności Podróżny lub osoba trzecia, może nie posiadać uprawnienia do żądania odszkodowania w 
razie wystąpienia wypadku, którego następstwem będzie zgon Podróżnego, przywłaszczenie lub uszkodzenie bagażu, wyrządzenie szkody na zdrowiu lub w 
majątku osoby trzeciej”. 
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3. Realizacja Vouchera może zostać dokonana wyłącznie przez jego Posiadacza. Posiadacz nie  jest uprawniony 

do przekazania Vouchera osobom trzecim. Organizator nie jest zobowiązany do weryfikacji czy Posiadacz jest 

legalnym posiadaczem Vouchera. 

4. Przed zawarciem umowy lub umów o udział w imprezie turystycznej Posiadacz zobowiązany jest 

poinformować Organizatora o zamiarze realizacji Vouchera. 

5. Posiadacz może dokonać wymiany Vouchera na dowolną Imprezę turystyczną, która spełnia warunki 

określone w niniejszym dokumencie.   

6. Voucher może być przeznaczony na zakup dowolnej liczby Imprez turystycznych dla dowolnej liczby osób. 

7. Voucher jest przeznaczony do uiszczenia ceny całkowitej wybranych Imprez turystycznych wynikających 

z zawartej umowy lub umów o udział w imprezie turystycznej. 

8. W celu uiszczenia ceny całkowitej wybranych Imprez turystycznych Posiadacz zobowiązany jest do 

przekazania Vouchera Organizatorowi. W przypadku częściowej realizacji Vouchera Organizator odnotowuje 

częściowe wykorzystanie Vouchera przez Posiadacza i zwraca mu Voucher. 

9. Organizator nie wymienia równowartości Vouchera na gotówkę, jak również nie przyjmuje zwrotu 

niezrealizowanego Vouchera. Organizator nie wypłaca różnicy pomiędzy sumą cen całkowitych wybranych 

Imprez turystycznych a wartością Vouchera. Jeśli suma cen całkowitych wybranych Imprez turystycznych jest 

wyższa od wartości Vouchera, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę w sposób wynikający z umowy 

lub umów o udział w imprezie turystycznej. 

10. Data realizacji Vouchera oznacza ostatni dzień, w którym można zawrzeć umowę lub umowy o udział w 

imprezie turystycznej na wybrane Imprezy turystyczne, przy czym termin tych Imprez turystycznych może 

być późniejszy niż data realizacji Vouchera, z zastrzeżeniem, że:  

1) zakończenie wybranych Imprez turystycznych przypada nie później niż w dniu 31 października 2022 r., 

oraz  

2) Voucher musi zostać zrealizowany co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem tych Imprez turystycznych, 

przy czym ostatnim dniem realizacji Vouchera jest dzień 31 października 2021 r 

11. Po upływie daty realizacji Voucher nie będzie zrealizowany 

12. Nie ma możliwości anulowania realizacji Vouchera (zmiany sposobu płatności już dokonanej za pomocą 

Vouchera). Zasady odstąpienia od zawartej umowy lub umów o udział w imprezie turystycznej w związku z 

realizacją Vouchera, a także warunki zmiany usług składających się na wybraną Imprezę turystyczną są 

określone w OWU. 

13. Organizator może odmówić realizacji Vouchera podrobionego lub przerobionego. Organizator odmawia 

realizacji Vouchera przedstawionego do realizacji przez inną osobę niż Posiadacz.  

14. W przypadku utraty Vouchera Posiadaczowi nie przysługuje w zamian nowy lub dodatkowy Voucher. 

15. Voucher nie stanowi papieru wartościowego.  

16. Voucher może zostać zrealizowany: 

1) w przypadku zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej, od której odstąpiono lub którą 

rozwiązano na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, z wykorzystaniem procedury dostępnej 

na stronie internetowej Organizatora lub agenta turystycznego (online), a także w biurze Organizatora 

– w biurze Organizatora w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 29 lok. U1, tel. (22) 2570832, lub w 

Katowicach przy ul. Opolskiej 1, tel. (32) 2054390, lub 

2) w przypadku zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej, od której odstąpiono lub którą 

rozwiązano na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, w sposób inny niż określony w ppkt 1 – 

w biurze agenta turystycznego, za pośrednictwem którego została zawarta ta umowa.  

17. Do umowy lub umów o udział w imprezie turystycznej zawartych w związku z realizacją Vouchera 

zastosowanie mają OWU.  

 


