
O Ś W I A D C Z E N I E* 

Klienta o wyborze vouchera na poczet przyszłych imprez turystycznych 
w związku z epidemią SARS-Cov-2 

Ja, niżej podpisany /-a / My, niżej podpisani (w przypadku grup prosimy dołączyć osobną listę nazwisk) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam/-y, 

że w związku z niemożnością odbycia się imprezy turystycznej o nazwie ……………………… 

……………………………………………………, organizowanej przez ………………………………………………………… 

(Organizator), w dniu/-ach ………………………………..……, spowodowaną epidemią koronawirusa 

SARS-Cov-2 (również COVID-19),  na podstawie art. 15k ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 

2020.374 z późn. zmianami); 

WYRAŻAM/-Y ZGODĘ NA PRZYJĘCIE 

vouchera na poczet przyszłych imprez turystycznych organizowanych przez Organizatora 

Turystyki Biuro Podróży Wagabunda Travel w kwocie …………………………… (słownie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………zł),  

ważnego do dnia ……………………………………………………….. 

Jednocześnie oświadczam/-y, że zostałem/-łam/-liśmy poinformowany/-a/-i, że wybór 
vouchera oznacza, iż odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie nie jest skuteczne. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………     

 
               data i podpis klienta                                                                             podpis biura podróży 

 

 



V O U C H E R     Nr ………………………………* z dnia ………………………………………… 

na poczet przyszłych imprez turystycznych 

Niniejszy voucher wydawany jest na podstawie art. 15k ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 
2020.374 z późn. zmianami); w związku z niemożnością odbycia się imprezy turystycznej. 

Przyjęcie vouchera za niezrealizowaną usługę oznacza rezygnację Klienta z prawa do odstąpienia 
od umowy i zwrotu wpłaconych środków. Voucher jest objęty ochroną Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego. Voucher można zrealizować wyłącznie u Organizatora Turystyki, który jest jego 
wystawcą. 

Organizator turystyki: 

Wagabunda Travel S.C. 

ul. Kolista 26/33, 54-152 Wrocław 

tel. 506 42 60 42 

info@wagabundatravel.com 

NIP 8943135870, REGON 381938981 

Uprawniony: 
imię i nazwisko klienta 

 
………………………………………………………………………. 

Data, w której miała odbyć się impreza 
turystyczna: 

data planowanej imprezy w 2020 r. 
 

………………………………………………………… 

Ważny do dnia: 
data z pola powyżej, ale w 2021 r. 

 
………………………………………………………… 

Wartość: 
kwota uiszczonych przez Klienta wpłat 

 
………………………………………………. 

 
Dodatkowe informacje: 

 Voucher może być przekazany i wykorzystany przez  inną osobę po poinformowaniu biura 
 W przypadku wyboru przez Klienta imprezy turystycznej o mniejszej wartości: 1. różnica kwot 

będzie podlegała wykorzystaniu na kolejny wyjazd 
 W przypadku wyboru przez Klienta imprezy turystycznej o wyższej wartości: 1. różnica kwot 

będzie musiała zostać dopłacona gotówką lub przelewem na konto biura 
 Voucher można wykorzystać na opłacenie więcej niż 1 imprezy turystycznej (aż do 

wykorzystania całej jego wartości) 
 

 


