Załącznik nr 7 do umowy o udział w imprezie turystycznej

Zasady realizacji Polskiego Bonu Turystycznego
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§1
Słownik pojęć
Polski Bon Turystyczny – należy przez to rozumieć dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do
świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu.
Impreza turystyczna – należy przez to rozumieć imprezę turystyczną, o której mowa
w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz imprezę turystyczną, o której mowa
w art. 3 pkt 1 tej ustawy, oferowaną przez organizację pożytku publicznego.
Przedsiębiorca turystyczny – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę turystycznego, o którym mowa
w art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych.
Ustawa - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym.
§2
Przepisy ogólne
Z bonu turystycznego może skorzystać każda rodzina, która posiada przynajmniej jedno dziecko w wieku
do 18 lat.
Za pomocą bonu dokonuje się płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez
przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Za pomocą bonu osoba uprawniona, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy:
 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a – może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne
realizowane na rzecz dziecka, na które tej osobie przyznano świadczenie wychowawcze;
 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b – może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne
realizowane na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, na które tej osobie przyznano
dodatek;
 pkt 3 i 4 – może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na
rzecz dziecka, którego dotyczy wniosek tej osoby, rozpatrywany przez wojewodę.
Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości
przysługującego jej świadczenia.
W przypadku zakupu imprezy turystycznej o wartości mniejszej niż kwota bonu, różnica nie zostaje
zwrócona.
W przypadku zakupu imprezy turystycznej o wartości wyższej niż kwota bonu Klient zobowiązany jest do
zapłaty brakującej części w terminach określonych w umowie o udział w imprezie turystycznej.
Bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.
Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa w dniu 31 marca 2022 r. Oznacza to, że płatność
za usługę musi zostać dokonana przed ww. terminem, natomiast z usługi można skorzystać w terminie
późniejszym.
W przypadku gdy przedsiębiorca turystyczny nie zrealizuje imprezy turystycznej, niezwłocznie dokonuje
zwrotu płatności przyjętej za pomocą bonu na rachunek bankowy Polskiej Organizacji Turystycznej, zwanej
dalej „POT”, oddzielnie dla każdego bonu, podając w tytule przelewu numer tego bonu.
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10. W przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego, o której mowa w przepisach ustawy z dnia
24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, odpowiednio:
 podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 tej ustawy,
 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
– dokonuje zwrotu z tytułu zgłoszenia, o którym mowa w art. 16 tej ustawy, w wysokości płatności przyjętej
za pomocą bonu, na rachunek bankowy POT, oddzielnie dla każdego bonu, podając w tytule przelewu
numer tego bonu.
11. W przypadku zwrotu środków, osobie uprawnionej przysługuje prawo do ponownego wykorzystania tych
środków poprzez dokonanie płatności za pomocą bonu.
12. Przedsiębiorca turystyczny, w tym wypadku Kraina Wycieczek Małgorzata Kubiak, oświadcza, iż posiada
prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu, jest zarejestrowany na profilu
informacyjnym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 27 ustawy, a także znajduje się na
liście przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego mających prawo do
przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu
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§3
Realizacja bonu
Aktywacja bonu następuje w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 27 ustawy, po
potwierdzeniu przez osobę uprawnioną poprawności albo po dokonaniu aktualizacji danych tej osoby
dotyczących adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu, zapisanych na profilu informacyjnym w tym
systemie teleinformatycznym.
Bony są przekazywane za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany przez osobę uprawnioną numer
telefonu lub adres poczty elektronicznej.
Dokonanie płatności za pomocą bonu następuje z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym
mowa w art. 27 ustawy.
Aby zapłacić za imprezę turystyczną należy podać kod obsługi płatności osobie przyjmującej płatność.
Kod można sprawdzić na swoim profilu na PUE w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”. Kod
Następnie na numer telefonu otrzymuje się SMS z kodem potwierdzającym tę płatność, który należy podać
osobie przyjmującej płatność.
Jeżeli kwota dostępna w ramach bonu jest niższa niż wartość usługi, brakującą część płatności należy
zapłacić przelewem na konto bankowe podane w umowie o udział w imprezie turystycznej
§4
Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych w Umowie znajdują zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 15 lipca 2020r.
o Polskim Bonie Turystycznym
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