WARUNKI PODRÓŻOWANIA JAHN REISEN, ITS, TJAEREBORG
1. Zawarcie umowy.
1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie turystycznej staje się wiążące zgodnie z opisem, po
otrzymaniu potwierdzenia wpływu należności, tzn. treść umowy określa się w oparciu o prospekt
biura podróży i pisemne potwierdzenie uczestnictwa w imprezie przez JAHN REISEN,
ITS,TJAEREBORG. Dotyczy to także zgłoszeń telefonicznych. Umowa dochodzi do skutku z
chwilą otrzymania pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w imprezie u Zgłaszającego.
1.2.Dodatkowe umowy, które nie są zgodne z treścią tychże warunków lub opisem świadczeń
wymagają szczegółowych pisemnych potwierdzeń biura podróży JAHN, ITS,TJAE.
2. Zapłata
2.1. Z chwilą otrzymania pisemnego potwierdzenia dokonanego przez Państwa zgłoszenia
imprezy turystycznej oraz przekazania świadectwa zabezpieczenia, są Państwo zobowiązani do
wpłacenia kwoty zaliczki. Zaliczka wynosi 25% ceny imprezy i jest wliczana w cenę imprezy.
Kwota do zapłaty składa się z zaliczki i premii ubezpieczeniowej - patrz punkt 7. Przy płatnościach
należy podać na potwierdzeniu uczestnictwa widoczny numer rachunku. Płatności bez tego
numeru rachunku nie mogą być uważane jako dokonane. Wpłacane przez Państwo należności
wynikające z ceny imprezy turystycznej są zgodnie z § 651 kodeksu cywilnego ubezpieczone od
niewypłacalności. Biuro podróży przy zawieraniu umowy o świadczenie imprezy turystycznej
występuje w roli pośrednika. Nie jest ono upoważnione do przyjmowania należności z tytułu
kosztów wybranej przez Państwa imprezy.
2.1.1. Jeśli ustalona kwota zaliczki nie wpłynie natychmiast lub w ciągu 10 dni od daty
potwierdzenia rezerwacji i pomimo wezwania do zapłaty nie została ona wpłacona, biuro JAHN.
ITS, TJAE jest uprawnione do bezterminowego wypowiedzenia umowy i anulowania rezerwacji.
W tym przypadku może JAHN, ITS,TJAE zgodnie z punktem 5. niniejszej Umowy naliczyć karę
jako odszkodowanie za rezygnację z wyjazdu.
Zapłata reszty należności musi nastąpić najpóźniej na 30 dni przed terminem wyjazdu (po
stwierdzeniu wpływu należności na konto)
2.2. Przy rezerwacji imprezy turystycznej z własnym dojazdem na miejsce wypoczynku,
zastrzegamy sobie, w wypadku nieterminowej płatności, dostarczenie klientowi wymaganych
dokumentów za pobraniem pocztowym. W przypadku nie odebrania przesyłki za zaliczeniem
pocztowym jest ona sklasyfikowana zgodnie z punktem 5. niniejszej Umowy jako odstąpienie od
umowy.
2.2.1. W wypadku podróży samolotem, jeśli nie jest stwierdzona terminowa wpłata należności,
wymagane dokumenty podróży są składane na lotnisku , z którego następuje odlot. Dokumenty te
są przekazywane klientowi po uiszczeniu zapłaty na lotnisku lub przedłożeniu odpowiedniego
dowodu wpłaty w dniu odlotu. W przeciwnym wypadku umowa jest sklasyfikowana zgodnie z
punktem 5. niniejszej Umowy.
2.2.2. W przypadku, gdy nie została wpłacona cała kwota ceny imprezy turystycznej klient nie ma
prawa do świadczenia usługi turystycznej.
3. Dokumenty wymagane w czasie podróży.
W wypadku gdyby, wbrew oczekiwaniu klient ( osoba dokonująca zgłoszenia lub uczestnik
imprezy turystycznej) nie otrzymał najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem podróży odpowiednich
dokumentów dotyczących podróży, powinien niezwłocznie skontaktować się z JAHN, ITS, TJAE,
Oddział dokumentacji.
4. Zmiany w wykonywaniu usług turystycznych i zmiana cen.
4.1. Jeśli po rezerwacji imprezy turystycznej dokonywane są przez Państwo zmiany odnośnie
terminu podróży, celu podróży, noclegu, sposobu transportu lub miejsca odlotu, pobieramy do 30
dni przy mieszkaniach wakacyjnych / łodziach mieszkalnych / samochodach mieszkalnych
(caravaning), do 45 dni przed rozpoczęciem podróży dodatkową opłatę w wysokości 50€ dla
każdego zdarzenia. W wypadku takiego zdarzenia możliwa jest tylko jednorazowa zmiana z
obowiązującej oferty katalogowej. Późniejsze zmiany są obliczane zgodnie z punktem 5.
niniejszej Umowy. Przeksięgowanie zarezerwowanych biletów wstępu patrz punkt 5.1.3 Umowy.
4.1.1. Jeśli w wyniku dokonanych zmian wzrośnie koszt podróży, a nie będzie możliwe ich
wyrównanie poprzez koszty zmian, to Państwo zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami
wynikającymi z różnicy cen .
4.2. JAHN REISEN poinformuje Państwa niezwłocznie o dokonaniu zmian i zaproponuje
alternatywne bezpłatne przeksięgowania lub bezpłatne odstąpienie od umowy , o ile te zmiany nie
są nieznaczne. Na decyzję mają Państwo 10 dni. Prawo do wypowiedzenia umowy zostaje
zachowane.
4.3. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo zmiany potwierdzonej rezerwacją ceny imprezy

turystycznej w wypadku wzrostu kosztów transportu, opłat za takie usługi jak: lotniskowe,
załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, lub innych zmian odnośnie
podróży jak: zmiana kursu walut. Jeśli zwiększą się istniejące przy zawarciu umowy o
świadczeniu usługi turystycznej koszty transportu, w szczególności ceny paliw, Organizator
imprezy może podwyższyć cenę imprezy turystycznej zgodnie z następującymi postanowieniami:
a) Organizator imprezy może przy podwyżce odnoszącej się do miejsca siedzącego wymagać od
podróżującego kwotę podwyżki.
b) W innych przypadkach wymaga się od przedsiębiorstw przewozowych podzielenia
dodatkowych kosztów transportu przez liczbę miejsc siedzących uzgodnionego środka transportu.
Ustaloną w ten sposób kwotę podwyżki na poszczególne miejsce może wymagać od Państwa
Organizator .
W wypadku podwyższenia obowiązujących w momencie zawierania Umowy takich opłat, jak:
opłaty pocztowe i lotniskowe w stosunku do Organizatora imprezy, może on podwyższyć cenę
imprezy o odpowiednio procentową kwotę. Przy zmianie kursu walut po zawarciu umowy cena
imprezy może ulec zmianie w takim stopniu, w jakim podrożała ta impreza dla Organizatora.
Podwyżka jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy termin zawarcia Umowy i uzgodniony termin
wyjazdu dzieli więcej niż 4 miesiące, a okoliczności mające wpływ na podwyżkę nie występowały
przed podpisaniem Umowy i nie były do przewidzenia dla Organizatora przy zawieraniu umowy..
W wypadku dodatkowej zmiany ceny imprezy turystycznej Organizator powinien o tym
niezwłocznie powiadomić podróżującego. Podwyżki cen na 20 dni przed rozpoczęciem podróży
nie wpływają na koszt imprezy. W sytuacji, gdy podwyżka miałaby przekroczyć 5% kosztów
podróży lub miałoby dojść do znacznych zmian istotnych usług związanych z tą podróżą są
Państwo uprawnieni do odstąpienia od Umowy bez konieczności uiszczania opłat dodatkowych
lub do żądania umożliwienia Państwu uczestnictwa w innej, co najmniej równie kosztownej
imprezie z naszej oferty programowej, oczywiście, jeśli to będzie możliwe. Uprawnienia Państwa
powinny zostać zgłoszone niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, że zaszły ww.
okoliczności.
4.4. Jeśli z przyczyn koniecznych nie wykorzystają Państwo wykupionych świadczeń może to
prowadzić do częściowego zwrotu kosztów, o ile świadczący usługi udzieli odpowiedniej
akredytacji i potwierdza to wspólnym protokołem u kierownictwa biura podróży. Zwroty częściowe,
nie mają zastosowania przy mieszkaniach wakacyjnych/ łodziach mieszkalnych/ samochodach
mieszkalnych (caravaning) .
4.5. Do momentu rozpoczęcia podróży mogą Państwo w miejsce zarezerwowane dla określonego
uczestnika wskazać inną osobę spełniającą warunki udziału w imprezie. W tym wypadku
pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 25€ od osoby, z wyjątkiem linii lotniczych. Tutaj
pobierana jest dodatkowa opłata za zastępstwo/ zmianę nazwiska aż do 300€. Państwo są
uprawnieni do przedstawienia dowodu, że w związku z zamianą, zmianą nazwiska powstały
nieznaczne koszty lub w ogóle ich nie było. JAHN, ITS,TJAE może nie zgodzić się zmianę osób
uczestniczących w określonej imprezie turystycznej, jeśli wskazane przez Państwo osoby nie
spełniają wymagań przewidzianych w podróży lub ich udział narusza przepisy prawne lub
rozporządzenia urzędowe. JAHN, ITS,TJAE sprawdza, czy wymagania odnośnie uczestnictwa
zastępczego są spełnione.
5. Odstąpienie od warunków umowy .
Wszystkie oferty specjalne typu MIXX, PACK, X itp. oraz oferty z lotami liniowymi podlegają
szczególnym zasadom. W ofertach takich wszelkie zmiany, poprawki lub rezygnacja podlegają
bardzo wysokim kosztom, które mogą sięgać nawet do 100% kwoty rezerwacji. Koszty sprawdzane
są na bieżąco i aktualne są tylko i wyłącznie w momencie sprawdzania. W przypadku powyższych
ofert nie istnieje możliwość zmiany trasy ani dat ( jedynie całkowita anulacja ze 100% kosztami i
nowa rezerwacja po aktualnie dostępnej cenie).
5.1. W interesie Państwa rezygnacja z uczestnictwa w imprezie turystycznej powinna być złożona w
formie pisemnej. Miarodajnym dla chwili złożenia rezygnacji i stawki odpłatności za rezygnację z
wyjazdu jest nadejście powiadomienia o rezygnacji Państwa do JAHN, ITS, TJAE lub oddziału, w
którym dokonano rezerwacji. Wysokość kosztów rezygnacji jest zależna od wybranego
świadczenia. Koszty rezygnacji z wyjazdu , o ile nie zgłosili Państwo uczestnictwa zastępczego na
swoje miejsce, w przeliczeniu na jedną osobę stanowią odpowiedni procent ceny imprezy
turystycznej i kształtują się następująco:
5.1.1. W przypadku podróży samolotem, samochodem, statkiem, rezerwacji wynajmu samochodu,
rezerwacji samego hotelu, rezerwacji ze świadczeniem dodatkowych usług turystycznych, jak np.

Pakiet usług nurkowania, wędrowania, narciarstwo (oprócz biletów wstępu patrz punkt 5.1.3
niniejszej umowy)
- do 30 dni przed rozpoczęciem podróży - 20%
- do 22 dni przed rozpoczęciem podróży - 25%
- do 15 dni przed rozpoczęciem podróży - 30%
- do 7 dni przed rozpoczęciem podróży - 50%
- od 6 dni przed rozpoczęciem podróży - 65%
- w wypadku niestawiennictwa - 75%
5.1.2. W przypadku mieszkań wakacyjnych (za każdy apartament), łodzi mieszkalnych i
caravaningu
- do 45 dni przed rozpoczęciem podróży - 20%, co najmniej 25 euro
- do 35 dni przed rozpoczęciem podróży - 50%
- od 34 dni przed rozpoczęciem podróży - 80%
- w wypadku niestawiennictwa - 80%
5.1.3. W przypadku rezerwacji samego lotu lub lotów złożonych:
- do 30 dni przed rozpoczęciem podróży - 50%
- od 29 dnia przed rozpoczęciem podróży - 75%
- w wypadku niestawiennictwa - 75%
5.1.4. Rezerwacje złożone, kombinowane (świadczenia złożone, np. tylko przelot + hotel)
- do 30 dni przed rozpoczęciem podróży - 50%
- od 29 dnia przed rozpoczęciem podróży - 75%
- w wypadku niestawiennictwa - 75%
5.1.5. W przypadku podróży autobusem i pociągiem koszty rezygnacji kształtują się według rodzaju
zakwaterowania.
5.1.6. Koszty rezygnacji i zmiany rezerwacji zarezerwowanych biletów wstępu wynoszą w regule
100%.
5.1.7. Przy opłacie zryczałtowanej są uwzględniane zaoszczędzone wydatki i inne sposoby
wykorzystania świadczenia usługi turystycznej. Państwo mają prawo do okazania dowodu na to, że
w związku z rezygnacją z imprezy turystycznej nie powstały żadne lub nieznaczne koszty.
5.1.8. JAHN, ITS, TJAE zastrzega sobie, w odstępstwie od ustalonych zryczałtowanych kosztów
żądać wyższego
odszkodowania. W takim przypadku JAHN, ITS, TJAE jest zobowiązane, konkretnie
wyliczyć i udowodnić żądane odszkodowanie po uwzględnieniu zaoszczędzonych nakładów i możliwości
innego zastosowania świadczenia.
5.1.9. Przy procesie stornowania doręczone już dokumenty dotyczące podróży muszą zostać
zwrócone ( przede wszystkim bilety lotnicze IATA). W przeciwnym razie zostaną naliczone koszty
opracowania w wysokości 80 EUR na bilet; odpowiednio do punktu 5.1.7. zdania 2.
5.1.10. Koszty takie jak, np. za uzyskanie wizy, koszty rozmów telefonicznych nie będą zwracane.
5.1.11. Jeśli Państwo nie skorzystają w ogóle z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wyjadą na
nią spóźnieni, to również są Państwo zobowiązani do poniesienia kosztów rezygnacji z niej.
5.1.12. Ustalenia dotyczące kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej obowiązują wszystkich
Państwa, którzy biorą w niej udział, o ile brak osobnych szczególnych uregulowań.
5.2. Rezygnacji ze strony organizatora.
Jeżeli wyraźnie ogłoszona minimalna liczba uczestników nie została osiągnięta, organizator imprezy
jest uprawniony do odwołania imprezy, nie później niż 5 tygodni przed jej planowanym
rozpoczęciem. W tym przypadku wpłacone kwoty zostaną Państwu niezwłocznie zwrócone. Jeśli
już we wcześniejszym terminie nieuzyskanie minimalnej liczby uczestników będzie możliwe do
przewidzenia, JAHN, ITS,TJAE skorzysta bezzwłocznie ze swojego prawa do rezygnacji ze
zorganizowania imprezy.

6. Rozwiązanie umowy z powodu nadzwyczajnych okoliczności.
6.1. Jeśli podróż Państwa wskutek siły wyższej (np. wojna, wewnętrzne niepokoje, klęska żywiołowe
lub epidemia) jest utrudniona, zakłócona lub zagrożona, to zarówno Państwo, jak i JAHN, ITS, TJAE
mogą wypowiedzieć Umowę. Przy wypowiedzeniu Umowy przed rozpoczęciem imprezy wpłacone
kwoty zostaną Państwu niezwłocznie zwrócone. Nie istnieją dalsze roszczenia. JAHN, ITS, TJAE
może jednak żądać zapłaty za wyświadczone usługi.
6.2. Jeżeli wyżej wymienione okoliczności wystąpią po rozpoczęciu podróży , to Umowa może być
wypowiedziana przez każdą ze stron. W tym przypadku JAHN, ITS, TJAE podejmuje konieczne w
razie rozwiązania Umowy środki. Jeśli Umowa jest wypowiedziana z wyżej wymienionych powodów,
to dodatkowe koszty związane z powrotem Państwa ponoszą w połowie Państwo i w połowie JAHN,
ITS, TJAE. W pozostałych przypadkach koszty dodatkowe ponoszą Państwo.

7. Ubezpieczenia związane z podróżą
7.1. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej nie jest wliczone w cenę imprezy
.Poleca się jednakże Państwu zawarcie takiego ubezpieczenia jak i innych dalej idących ubezpieczeń.
Premia jest już płatna przy zaliczce na imprezę turystyczną. Umowa dotycząca ubezpieczenia
zaczyna działać dopiero po zapłaceniu premii.
7.2. W wypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem są Państwo zobowiązani niezwłocznie
powiadomić o wypadku Europäische Reiseversicherung AG , Postfach 800545, D-81605 Műnchen.
JAHN, ITS,TJAE nie zajmuje się regulacją szkód.
8. Postanowienia dotyczące paszportów, wiz i zdrowia
Prosimy Państwa o zwrócenie uwagi na wskazówki odnośnie postanowień co do paszportów, wiz i
zdrowia podanymi w katalogach oraz ewentualne zmianami w późniejszych informacjach, ponieważ
będą Państwo osobiście odpowiedzialni za dotrzymanie wszystkich, ważnych dla przeprowadzenia
danej imprezy postanowień. Zostaną Państwo obciążeni kosztami szkód wynikłych z niezastosowania
się do ww. postanowień, chyba, że nie zostali Państwo poinformowani albo zostali poinformowani
błędnie.
9. Inni organizatorzy
Za usługi, w których JAHN, ITS,TJAE występował jedynie jako pośrednik, co było wyraźnie
zaznaczone w opisie podróży, odpowiedzialność ponosi prowadzący je organizator na swoich
warunkach. JAHN, ITS, TJAE nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady lub niewykonanie
obowiązków związanych z usługami, które były oferowane jako usługi dodatkowe wykonywane przez
niezależnych od nas podwykonawców( np. organizacja imprezy sportowej, wycieczki, wynajęty
samochód etc.), co było wyraźnie zaznaczone w opisie podróży. Wyżej wymieniona odpowiedzialność
nie powstaje nawet wtedy, jeśli nasz przedstawiciel uczestniczy w organizowaniu tych dodatkowych
usług.
10. Rękojmia/ Odszkodowanie
Jeśli atrakcyjność podróży zostanie poważnie obniżona ze względu na wady podróży mogą Państwo
cenę imprezy turystycznej zmniejszyć lub rozwiązać Umowę. Rozwiązanie Umowy jest dopuszczalne
dopiero, gdy JAHN, ITS, TJAE nie dotrzymał określonego przez Państwa odpowiedniego terminu
usunięcia wady . Wyznaczenie terminu jest niemożliwe, jeśli nie można usunąć wady podroży, JAHN,
ITS, TJAE uchyla się od odpowiedzialności albo rozwiązanie Umowy jest uzasadnione z powodu
Państwa szczególnych interesów. Stąd mogą Państwo żądać odszkodowania z powodu braku
świadczenia danej imprezy turystycznej.
11. Odpowiedzialność
11.1. Wszystkie roszczenia najlepiej w formie pisemnej muszą Państwo w ciągu miesiąca od
uzgodnionego w Umowie terminu zakończenia podróży zgłosić przedstawicielowi JAHN, ITS, TJAE .
Po upływie tego terminu, reklamacje Państwa mogą być przyjęte, gdy niedotrzymanie terminów nie
było przez Państwa zawinione.
11.2. Biuro podróży przy zawieraniu Umowy występuje jedynie jako pośrednik i nie jest uprawnione
do odbioru zgłoszeń o powstałych roszczeniach względnie roszczeń wynikających z rękojmi i
odszkodowań.
11.3. Wynikająca z Umowy odpowiedzialność JAHN, ITS, TJAE za szkody inne niż uszkodzenie ciała
jest ograniczona ogółem do trzykrotności ceny imprezy turystycznej , o ile szkoda nie jest
spowodowana umyślnie lub rażącym niedbalstwem. Wyżej wymieniona odpowiedzialność obowiązuje
o ile JAHN, ITS, TJAE jest odpowiedzialne ze względu na przewinienia świadczącego usługi.
11.4. Zawinione roszczenia odszkodowań
Odpowiedzialność JAHN, ITS, TJAE dotyczącej roszczeń naprawienie szkody wyrządzonej
działaniem niedozwolonym jest ograniczona każdorazowo do kwoty 4.091 € na osobę podróżującą i
imprezę w odniesieniu do szkód na rzeczy, lub do trzykrotności ceny podróży jeśli przekracza ona
1.364  W pozostałych przypadkach obowiązują regulacje ustawowe.
11.5. Jeżeli w umowach międzynarodowych albo w takich przepisach dla świadczących usługi
przewiduje się ograniczenie odpowiedzialności, to JAHN, ITS, TJAE może się w odpowiednich
przypadkach szkód na nie powoływać.
12. Współdziałanie
12.1. Jeżeli usługa nie jest świadczona albo jest świadczona niezgodnie z umową są Państwo
zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia swoich reklamacji u lokalnego przedstawicielowi
Organizatora, który jest uprawniony do usunięcia wady podróży o ile to jest możliwe. Jeżeli przez
zaniedbanie nie zgłoszą Państwo wady podróży, to roszczenie o obniżeniu ceny podróży nie
powstaje.
12.2. Ewentualne reklamacje dotyczące wszystkich rodzajów noclegów z własnym dojazdem powinni
Państwo niezwłocznie zgłaszać wynajmującemu lub jego zleceniodawcy. W sytuacjach koniecznych
muszą Państwo o nieusuniętych wadach powiadomić JAHN, ITS, TJAE.
12.3. W sytuacji, gdy bagaż Państwa został zagubiony lub uszkodzony w czasie przelotu samolotem

muszą Państwo bezwzględnie złożyć formularz zgłoszenia szkody (P.I.R.)przewoźnikowi w miejscu
przeznaczonym do tego przez linię lotniczą. W wypadku braku formularza zgłoszenia szkody Państwa
roszczenia nie będą uwzględniane.
13. Postępowanie w przypadkach reklamacji, upływu terminu składania roszczeń i
przedawnienia
13.1. Jeśli wady podróży nie zostały usunięte powinien zostać spisany protokół wspólnie z
kierownictwem podróży. Swoich roszczeń wobec JAHN, ITS, TJAE z powodu niezgodnego z Umową
przebiegu podróży mogą Państwo dochodzić w ciągu miesiąca od przewidzianego w Umowie terminu
zakończenia podróży. Wszelkie roszczenia muszą Państwo przekazać pisemnie.
13.2. Roszczenia Państwa zgodnie § 651c do 651f kodeksu cywilnego przedawniają się po upływie 1
roku od przewidzianego w Umowie terminu zakończenia podróży. Jeśli Państwa roszczenia są w
trakcie rozpatrywania , przedawnienie jest wstrzymywane do aż czasu, gdy jedna ze stron złoży
rezygnację z dalszego rozpatrywania roszczeń. Przedawnienie następuje najwcześniej 3 miesiące od
daty zakończenia wstrzymywania.
13.3. Zakaz odstępowania - Wyklucza się możliwość przekazania roszczeń Państwa wobec JAHN,
ITS, TJAE na osoby trzecie, w tym także małżonków i krewnych. Podobnie jak dochodzenie Państwa
praw przez osoby trzecie w imieniu Państwa.
14. Pozostałe postanowienia i uzgodnienia
14.1. W przypadku łodzi mieszkalnej i samochodu turystycznego(caravaning) obowiązują takie same
postanowienia co do płatności, zmian i rezygnacji z podróży jak przy mieszkaniach wakacyjnych.
14.2. Opłata manipulacyjna za wypłatę pieniędzy na miejscu pobytu nie przez JAHN, ITS, TJAE
wynosi 25 €.
14.3. Powyższe warunki obowiązują o ile w poszczególnych Umowach o świadczenie usługi
turystycznej nie występują indywidualne uzgodnienia.
14.4. Otrzymane przez nas dane personalne Państwa są elektronicznie przechowywane,
przetwarzane i w miarę potrzeb dalej wykorzystywane. Następuje to wyłącznie w ramach określonego
celu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Elektroniczne przetwarzanie danych odbywa
się w filii JAHN REISEN, ITS, TJAEREBORG REWE-ZENTRALFINANZ eG, 51170 Kőln.
14.5. JAHN, ITS, TJAE nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie i rachunkowe.
14.6. Sąd właściwy: siedziba przedsiębiorstwa
14.7. Istniejące postanowienia obowiązują tylko wówczas, jeśli wchodzące w życie ustawowe
przepisy po oddaniu do druku nie przewidują innych uregulowań.
14.8. Nieważność poszczególnych postanowień nie powoduje nieważności całej Umowy.
14.9. Siedziba firmy Organizatora:
JAHN REISEN, ITS, TJAEREBORG
Humboldtstraße 140-144, 51149 Kőln
Kierownictwo firmy: Dietmar Kaster, Peter Landsberger, Norbert Fiebig
Zarejestrowany: Sąd okregowy Kőln HRB 37041

