
FAQ  

Kilka odpowiedzi na pytania dotyczące voucherów. Prosimy zapoznaj się.  

 

1. Co jeśli będę chciał wykorzystać kwotę z voucheru 70zł, a mam voucher na 100zł.? 

Odpowiedź: Wtedy pozostałe 30zł pozostaje nadal do wykorzystania do końca roku 2021.  

 

2.Czy voucher muszę wykorzystać w Biurze Podróży Bajka- Travel Shops Piaseczno czy 

mogę w innym biurze podróży lub bezpośrednio w hotelu? 

Odpowiedź: Voucher jest wystawiony przez Biuro Podróży Bajka- Travel Shops Piaseczno a 

więc jest możliwe wykorzystanie go wyłącznie w tym biurze. Jeśli chcesz zakupić nocleg w 

hotelu lub skorzystać z oferty innego biura to możemy w tym pośredniczyć. Warto też 

wiedzieć, że jesteśmy agentem wielu innych biur podróży w Polsce. Poza  byciem 

Organizatorem wycieczek szkolnych, jesteśmy również agentem Ogólnopolskiej Sieci Biur 

Podróży Travel Shops, która posiada w swojej ofercie większość ofert polskich biur podróży.  

 

3. Czy voucher można wymienić na pieniądze? 

Odpowiedź: Niestety nie ma takiej możliwości, jest to zawarte w regulaminie voucheru.  

 

4. Jakie są dodatkowe opłaty za rezerwację biletów do teatru?  

Odpowiedź: Jeśli rezerwujesz wyłącznie bilety do teatru, kina, na basen czy na kręgle, itp. 

pobieramy opłatę administracyjną 10% kwoty vouchera (prosimy nie mylić z kwotą na 

rezerwacji). 

Przykład: Posiadasz voucher na kwotę 100zł, bilety do kina kosztują Cię 180zł, my 

pobieramy 10zl, Ty dopłacasz 90zł. Jest to promocja dla klientów, którzy mają vouchery. 

Standardowo pobieramy prowizję od całej kwoty rezerwacji.  

 

5. Chcę wyjechać na wakacje do Grecji, mam voucher na kwotę 100zł. Jakie są dodatkowe 

opłaty za rezerwację takiego wyjazdu? 

Odpowiedź: Nie ma dodatkowych opłat od takiej rezerwacji. W takim przypadku nie 

pobieramy opłaty administracyjnej 10% kwoty vouchera, czyli jeśli znalazłeś wyjazd 

zorganizowany przez inne biuro podróży za 2500zł to płacisz 2400zł a 100zł my dopłacamy 

(jeśli posiadasz voucher na kwotę 100zł).  

 

6. Chciałbym jechać do Energylandii, czy pobieracie dodatkową opłatę za rezerwację 

biletów?  

Odpowiedź: Tak, jeśli masz voucher - pobierzemy 10% kwoty vouchera. Jeśli nie masz 

vouchera pobierzemy 10% kwoty biletów.  

 

7. Chciałbym jechać do Energylandii z noclegiem, czy pobieracie dodatkową opłatę za 

rezerwację takiego wyjazdu?  

Odpowiedź: Wyjazd Energylandia + nocleg jest już ofertą pakietową i za taką rezerwację nie 

pobieramy opłaty administracyjnej od vouchera. Mamy gotowe takie pakiety, dlatego 

serdecznie zapraszamy do kontaktu, przedstawimy ofertę. Wtedy jeśli wyjazd kosztuje 400zł, 

a Wy macie voucher na kwotę 200zł, dopłacacie tylko 200zł.  

 

8.Interesuje mnie rabat 5% dla rezerwacji do końca czerwca 2021r. Czy otrzymam rabat jeśli 

mój wyjazd będzie w lipcu? 

Odpowiedź: Tak, jak najbardziej. Twój wyjazd może odbyć się w dowolnym miesiącu ,liczy 

się data rezerwacji, nie wyjazdu (ale wyjazd musi się odbyć do końca grudnia 2021r). 

 



 

9. Dlaczego nie możecie oddać mi kwoty pieniężnej z vouchera?  

Odpowiedź: Voucher jest bezgotówkową formą płatności i nie podlega wymianie. 

Wystawiliśmy dla Państwa vouchery , ponosząc koszty rezerwacji zgodnie z pierwotnym 

programem. Zarezerwowaliśmy i zaliczkowaliśmy hotele i atrakcje, które mogły świadczyć 

usługi w planowanym terminie. Mamy nadzieję, że już teraz Państwo znacie odpowiedź na 

pytanie dlaczego nie możemy oddać kwoty z vouchera oraz mamy nadzieję, że doceniacie 

naszą propozycję, która jest ukłonem w Państwa stronę przez wzgląd na dobrą współpracę i 

podziękowaniem dla Państwa za wybór voucherów i pozostania klientem naszego biura 

podróży.  

 

10.Jak odbywa się rezerwacja?  

Odpowiedź: Zazwyczaj piszecie do nas maila z zapytaniem o ofertę z podaniem informacji 

co Was interesuje i preferowanego terminu wyjazdu/rezerwacji atrakcji. Sprawdzamy dla Was 

dostępność, rezerwujemy wstępnie, przesyłamy Wam dokument rezerwacji wstępnej, Wy 

nam odsyłacie podpisany wraz z potwierdzeniem zapłaty, my potwierdzamy rezerwację. I już. 

:) Dlatego w obecnej sytuacji tak ważne jest by dana atrakcja miała dostęp do systemów 

online oraz byście nie zostawiali na ostatnią chwilę swoich rezerwacji (czasem zdarza się, że 

na oferty możemy odpowiedzieć po 2-3 dniach).  

 

11.Czy mogę zadzwonić z dopytaniem o szczegóły? 

Odpowiedź: Oczywiście. Zapraszamy do kontaktu pod numerami 505-904-528 oraz 505-

904-524. Pracujemy zdalnie od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18. Jeśli nie 

odbieramy to zostawcie wiadomość, zawsze oddzwonimy.  

 

12. Czy mogę zapłacić jednocześnie voucherem i bonem turystycznym? 

Odpowiedź: Jak najbardziej. Jako legalnie działający Organizator turystyczny można u nas 

zrealizować bon turystyczny 500zł/dziecko, którzy wszyscy Państwo mają dostępny na PUE 

ZUS. Zachęcamy do łączenia bonu z voucherem, bo dzięki temu więcej gotówki zostaje w 

portfelu. :)  

 

13. Co w przypadku gdy nie będę mógł jechać na zaplanowany wyjazd? 

Odpowiedź: To zależy od tego co Państwo zarezerwowaliście. Jeśli zarezerwowaliście pakiet 

usług po Polsce u nas to staramy się zawsze w takiej sytuacji bezkosztowo przenieść Państwa 

rezerwację na inny termin lub uzyskać zwrot. Jeśli jest to wyjazd zagraniczny to najczęściej 

obowiązują koszty rezygnacji według Ogólnych Warunków Uczestnictwa danego 

Organizatora.  

 

14. Co mam zrobić by zabezpieczyć 100% swoich wpłaconych pieniędzy na wyjazd, w razie 

gdybym nie mógł jechać? 

Odpowiedź: W takiej sytuacji zawsze proponujemy wykupić Państwu ubezpieczenie od 

kosztów rezygnacji. W obecnych czasach są również ubezpieczenia rozszerzone o covid oraz 

o kwarantannę. W takiej sytuacji ubezpieczyciel odda Państwu 100% wpłaconych środków. 

Aktualnie ubezpieczyciele mają szeroki zakres sytuacji niemożności wyjazdu (egzamin, 

choroba swoja lub kogoś bliskiego, kradzież mienia, zmiana pracy i inne). Posiadamy w 

swojej ofercie takie ubezpieczenia także zawsze warto zapytać ile to kosztuje, bo nie są to 

duże kwoty. Należy tylko pamiętać, że ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy wykupić 

w dniu podpisania umowy o imprezę turystyczną, bo inaczej nie zadziała.  

 



15. Mam już zarezerowany wyjazd do Turcji w innym biurze, jak mogę wykorzystać voucher 

u Was? Anulacja w tamtym biurze wiąże się z kosztami rezygnacji. 

Odpowiedź: Oczywiście nie anuluj swojego wyjazdu. Możesz u nas dokupić usługi 

dodatkowe do wyjazdu jak ubezpieczenie kosztów leczenia i NNW, parking przy lotnisku, 

wizę czy przewodnik po Turcji. ;) 

 

16. Mam już prywatnie zarezerowany hotel nad morzem w sierpniu, jak mogę wykorzystać 

voucher?  

Odpowiedź: Może wybierzesz się na gokarty nad morzem? Albo do escape-room’u? Jeśli 

możemy opłacić i zarezerwować Ci daną atrakcję online to jak najbardziej możesz 

wykorzystać wtedy voucher.  

 

17. Mam u Was w biurze zarezerwowany wyjazd indywidualny. Czy mogę dopłacić 

voucherem? 

Odpowiedź: Jak najbardziej voucher uprawnia Was do dokonania nim zaliczki jak i dopłaty.  

 

18. Czy mogę przez Was zarezerować obóz/kolonie dla mojego dziecka? 

Odpowiedź: Jak najbardziej. Posiadamy w swojej ofercie wszystkich dużych touroperatorów 

młodzieżowych w Polsce. Jeśli jest to małe biuro z Waszego miasta, które nie współpracuje z 

innymi biurami to niestety nie ma takiej możliwości.  

 

19. Co w przypadku gdy zarezerwuje hotel i aquapark a wprowadzony zostanie lockdown w 

moim terminie? 

Odpowiedź: W sytuacji, w której Organizator nie może wywiązać się umowy (lockdown 

traktowany jest jako wina Organizatora, jeśli zostaje zamknięty Wasz hotel czy Wasza 

atrakcja)i musi on Państwu zwrócić wpłaty za rezerwację w formie w jakiej były one 

wpłacone (jeśli bonem- pieniądze trafiają na bon, jeśli voucherem - pieniądze wracają do 

vouchera, jeśli przelewem- pieniądze wracają na konto.) 

 

20. Nie mogę nigdzie jechać w tym roku, co mogę zrobić by voucher mi nie przepadł?  

Odpowiedź: W takiej sytuacji warto przekazać voucher komuś z rodziny lub zrobić nim 

prezent bliskiej osobie.  

 

21. Czy mogę zrealizować razem voucher i bon turystyczny na wyjazd do Egiptu?  

Odpowiedź: Generalnie możemy łączyć voucher z bonem turystycznym, natomiast bon 

turystyczny jest prawnie uregulowany tak, że można go wykorzystać wyłącznie na imprezy 

krajowe, od tego roku również wycieczki jednodniowe. Dlatego voucher możesz wykorzystać 

na każdą atrakcję turystyczną, pakiet czy wyjazd zagraniczny i po kraju, a bon turystyczny na 

wyjazd wyłącznie po Polsce.  

 

22. Czy muszę skorzystać z Waszego gotowego pakietu? 

Odpowiedź: Oczywiście, że nie. Jeśli nie ma w naszej szerokiej ofercie interesującego Cię 

wyjazdu daj znać co Cię interesuje- przygotujemy specjalnie dla Ciebie ofertę. Podpowiedz 

co byś chciał/chciała! 

 

23.Gdzie mogę znaleźć Wasze gotowe pakiety? 

Odpowiedź: Zapraszamy do odwiedzania naszej strony na Facebook, gdzie udostępniamy 

ciągle gotowe pakiety po Polsce i zagraniczne oraz na naszą stronę internetową, gdzie 

znajdziesz gotowe pakiety krajowe (zakładka BON TURYSTYCZNY). Zaczynamy również 

działać na Instagramie, tam też nas znajdziesz!  



 

 

 Facebook: Biuro Podróży Bajka - Travel Shops Piaseczno: 

https://www.facebook.com/biuropodrozybajka 

 

 Strona: www.biuropodrozybajka.pl  

 

 Instagram: @biuropodrozybajka 

 

 

 

Jeśli nie ma powyżej odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie - serdecznie zapraszamy do 

kontaktu bezpośredniego.  

Mail: agent@biuropodrozybajka.pl 

Telefon: Joanna Politowska- 505904528 

Katarzyna Jasińska- 505904524 
 

https://www.facebook.com/biuropodrozybajka
http://www.biuropodrozybajka.pl/
mailto:agent@biuropodrozybajka.pl

