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I. Umowê zawieraj najlepiej na
pi�mie i przeczytaj uwa¿nie, co
podpisujesz
* Je¿eli jedynym potwierdzeniem
zawarcia umowy jest dowód zap³a-
ty, postaraj siê o foldery, ulotki, kata-
logi z opisem wycieczki. Zwróæ te¿
uwagê na zapisy o mo¿liwo�ci zmia-
ny ceny przez biuro.
* Je�li zawar³e� umowê przez In-
ternet � zapisz j¹ na swoim kompu-
terze wraz z emailami.

II. Sprawd� na mapie po³o¿enie
miejscowo�ci i adres hotelu

Okre�lenie �w pobli¿u miasta/pla-
¿y� mo¿e oznaczaæ dystans 2 km, a
kusz¹co brzmi¹cy �apartament
z park view� to pokój z oknami wy-
chodz¹cymi na parking.

III. Zwróæ uwagê na standaryzacjê
Standard zakwaterowania jest

okre�lany wed³ug przepisów miejsca
pobytu, dlatego 3*** w Hiszpanii nie
musz¹ równaæ siê 3*** we W³oszech.
Jako�æ pokoi, wy¿ywienia, dodatko-
we atrakcje i ewentualne dodatkowe
odp³atno�ci warto sprawdziæ np. na
stronie internetowej hotelu.

IV. Zadbaj o ubezpieczenie
Sprawd� zasady i zakres ubez-

pieczenia (np. do jakiej wysoko�ci
�wiadczeñ upowa¿nia). Pamiêtaj
o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia
Zdrowotnego z NFZ i dowiedz siê,
jak z niej korzystaæ.

V. Telefony kontaktowe miej za-
wsze pod rêk¹

Zapisz nazwisko i kontakt do re-
zydenta twojego biura podró¿y. Nu-
mery telefonów i adresy do ambasa-
dy lub konsulatu tak¿e mog¹ okazaæ
siê przydatne.
VI. Sprawd� przewo�nika, pytaj o
prawa pasa¿era

Przewo�nicy spoza Unii nie zawsze
podlegaj¹ europejskim przepisom
chroni¹cym pasa¿erów (przewo�nik
z �czarnej listy� ma zakaz przewo-
zów w ramach Wspólnoty). W razie
problemów (np. opó�nienia, odwo-
³ania lotu) linie lotnicze zobowi¹zane
s¹ udzieliæ Ci informacji o Twoich
prawach.

VII. Spakuj rozs¹dnie i oznacz
baga¿

Do podrêcznego baga¿u nie pa-
kuj m.in. ostrych przedmiotów, p³y-
nów powy¿ej 100 ml, ¿eli, aerozoli.
Sprawd� w regulaminie przewo�ni-
ka, za jakie przedmioty nie ponosi
odpowiedzialno�ci (np. aparaty, per-
fumy). Na torbach i walizkach umie�æ
przywieszki z nazwiskiem i adresem.

VIII. Reaguj na bie¿¹co
* Uszkodzony lub opó�niony
baga¿ � wype³nij na lotnisku proto-
kó³ nieprawid³owo�ci baga¿owej tzw.
PIR i zachowaj jego kopiê, nastêpnie
z³ó¿ reklamacjê w terminie;
* Hotel inny ni¿ w ofercie � zbieraj
dokumentacjê (np. pisemne potwier-
dzenia od rezydenta);
* Bankomat nie wyda³ pieniêdzy,
ale obci¹¿y konto � zapisz dane ban-
komatu i zachowaj potwierdzenie, a
reklamacjê z³ó¿ do banku, który
wyda³ kartê;
* Kupujesz produkt z gwarancj¹ �
sprawd� czy serwis gwarancyjny jest
dostêpny w naszym kraju.

IX. Zasiêgnij informacji jak z³o-
¿yæ reklamacjê sprawnie i sku-
tecznie

Wycieczka last minute i bilet ku-
piony w Internecie to pe³nowarto-
�ciowe oferty i równie¿ podlegaj¹ re-
klamacji � poszukaj wzorów (np. na
stronach organizacji konsumenckich),

pomocniczo skorzystaj z Tabeli
Frankfurckiej, która u³atwi zdefinio-
wanie roszczenia wobec biura pod-
ró¿y lub przewo�nika.

X. Pamiêtaj, kto mo¿e doradziæ i
pomóc w dochodzeniu roszczeñ
* Europejskie Centrum Konsu-
menckie, gdy zagraniczne biuro pod-
ró¿y nie odpowie na reklamacjê;
* Urz¹d Lotnictwa Cywilnego, gdy
lot jest opó�niony, odwo³any lub
odmówiono przyjêcia na pok³ad;
* wojewódzki urz¹d marsza³kow-
ski � kontrola biura podró¿y, gdy nie
otrzyma³e� odpowiedzi na reklama-
cjê d³u¿ej ni¿ 30 dni;
* rzecznik konsumentów w przy-
padku sporu z krajowym biurem
podró¿y.

Z pocz¹tkiem lipca sezon urlo-
powy rozpocznie siê na dobre. Nie-
zale¿nie od sytuacji ekonomicznej
panuj¹cej na �wiatowych rynkach,
wielu Polaków zdecyduje siê wy-
pocz¹æ za granic¹. Przed zakupie-
niem wymarzonej letniej wyciecz-
ki warto dok³adnie przyjrzeæ siê
ofercie biura podró¿y, klubu wa-
kacyjnego czy linii lotniczych, by
nie pa�æ ofiar¹ nieuczciwych
przedsiêbiorców i us³ugodawców.
Europejskie Centrum Konsu-
menckie w Polsce przypomina, ¿e
konsumentów-turystów na urlopie
równie¿ chroni unijne prawo kon-
sumenckie.

Badania Instytutu Turystyki po-
twierdzaj¹, ¿e Polacy coraz chêtniej
odbywaj¹ podró¿e zagraniczne. We-
d³ug raportu IT � �Krajowe i zagra-
niczne wyjazdy Polaków w 2008
roku� (www.intur.com.pl) pomimo
recesji obserwowanej praktycznie od
po³owy zesz³ego roku odnotowano
ponad 50 mln wyjazdów Polaków za

granicê, co stanowi wzrost o 5,6%
w stosunku do roku 2007. W�ród tylu
osób przekraczaj¹cych granicê Pol-
ski w 2008 roku a¿ 7,6 mln stanowili
tury�ci (o 700 tys. wiêcej ni¿ w roku
poprzednim). Choæ we wstêpnych
podsumowaniach pierwszego kwar-
ta³u 2009 roku mo¿na doszukiwaæ siê
efektów kryzysu ekonomicznego
(8,4 mln wyjazdów Polaków za gra-
nicê � o 20% mniej ni¿ w analogicz-
nym okresie 2008), szczyt wyjaz-
dów zagranicznych przypadnie do-
piero na lipiec i sierpieñ i wielu pol-
skich konsumentów skorzysta z
wypoczynku za granic¹.
W�ród ponad 26 tys. skarg zarejestro-
wanych w ubieg³ym roku przez Sieæ
Europejskich Centrów Konsumenc-
kich (ECC-Net), której cz³onkiem jest
równie¿ ECK Polska, ponad 16%
przypadków dotyczy³o k³opotów z
przewo�nikiem i baga¿em (rok wcze-
�niej by³o to 20%). W porównaniu z
rokiem 2007 a¿ dwukrotnie � z 4%
do 8% � wzros³a liczba skarg zwi¹-
zanych ze �wiadczeniami typu time-
share i �kluby wakacyjne�. Do Euro-
pejskiego Centrum Konsumenckiego
w Polsce wp³ynê³o 1 045 skarg w
2008 roku, z czego 25% dotyczy³o
naruszenia praw pasa¿era, a 20% pro-
blemów z baga¿em. Statystyczny
szczyt skarg �turystycznych� wp³y-
waj¹cych do ECK Polska przypad-
nie po wakacjach.
Znajomo�æ przys³uguj¹cych praw i
�wiadome z nich korzystanie mo¿e
pomóc w unikniêciu stresuj¹cych
sytuacji i problemów, a tym samym
sprawiæ, ¿e urlop bêdzie jeszcze bar-
dziej udany. Dlatego w trosce o pod-
ró¿uj¹cych konsumentów i ich udane
wakacyjne wyjazdy, Europejskie
Centrum Konsumenckie przypomi-
na najwa¿niejsze prawa i obowi¹zki
turysty w kontek�cie us³ug hotelo-

wych, timesharingu, wynajmu samo-
chodów za granic¹ i podró¿y samo-
lotem. W podrêcznym �Dekalogu
m¹drego konsumenta przed urlopem�
podpowiadamy, na co warto zwróciæ
uwagê wybieraj¹c siê na zagraniczn¹
wycieczkê, wypoczywaj¹c w kuror-
cie, czy w przypadku problemów na
lotnisku. Przypominamy równie¿, ¿e
w razie nieprzewidzianych sytuacji i
problemów turysta-konsument, jako
s³abszy uczestnik rynku mo¿e zwró-
ciæ siê do odpowiednich instytucji
zajmuj¹cych siê ochron¹ jego praw i
interesów:
? gdy zagraniczne biuro podró¿y
nie odpowie na reklamacjê, gdy re-
klamacja zagubionego lub zniszczo-
nego przez europejskie linie lotnicze
baga¿u nie przynios³a skutku lub za-
graniczny przedsiêbiorca nie wywi¹-
za³ siê z umowy wynajmu samocho-
du � w dochodzeniu praw i roszczeñ
konsumentów wspiera Europejskie
Centrum Konsumenckie ,
www.konsument.gov.pl;
? gdy lot jest opó�niony, odwo³a-
ny lub odmówiono przyjêcia na po-
k³ad � poszkodowanym pasa¿erom
pomocy udzieli Komisja Ochrony
Praw Pasa¿erów przy Urzêdzie
Lotnictwa Cywilnego,
www.ulc.gov.pl;
? gdy dzia³aj¹ce w Polsce biuro
podró¿y nie odpowiada na reklama-
cjê d³u¿ej ni¿ 30 dni � o skontrolowa-
nie przedsiêbiorcy mo¿na zwróciæ siê
do wojewódzkiego urzêdu mar-
sza³kowskiego w³a�ciwego dla miej-
sca siedziby przedsiêbiorcy;
? gdy spór dotyczy krajowego biu-
ra podró¿y � porady i pomocy praw-
nej udziel¹ Rzecznicy Konsumen-
tów i organizacje konsumenckie.

Oprac. Ma³gorzata P³aszczyk
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

DEKALOG M¥DREGO KOSNUMENTA PRZED URLOPEM

Przypomina, i¿ miesi¹cu sierpniu ruszaj¹ nabory wniosków w ramach Re-
gionalnego Programu Województwa Opolskiego w obszarze dzia³añ:

4.1. Infrastruktura wodno- �ciekowa i gospodarka odpadami
Wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ od 03.08-17.08.2009r.  Beneficjentami

mog¹ byæ min. jednostki samorz¹du terytorialnego, zwi¹zki, porozumienia,
stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego.

6.2.  Zagospodarowanie terenów zdegradowanych
Wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ od 17.08-31.08.2009r.  Beneficjentami

mog¹ byæ min. jednostki samorz¹du terytorialnego, zwi¹zki, porozumienia,
stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego, organizacje pozarz¹-
dowe, fundacje.

1.4.1 Wsparcie us³ug turystycznych i rekreacyjno- sportowych �wiad-
czonych przez przedsiêbiorstwa

Wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ od 31.08-15.09.2009.
Beneficjentami mog¹ byæ min. MMSP, prowadz¹ce dzia³alno�æ i realizu-

j¹ce projekt w obszarze turystyki, rekreacji i sportu.

Wszystkich zainteresowanych beneficjentów zapraszamy do  Lokalne-
go Punktu Informacyjnego dzia³aj¹cego w Starostwie Powiatowym w Strzel-
cach Opolskich przy ulicy Jordanowskiej 2. Tymczasowo w Zespole ds.
Promocji Powiatu w pokoju 310. Natomiast od dnia 03.08. 2009 r.  w pokoju
nr 7 na parterze Starostwa.

Udzielamy nieodp³atnych  porad zwi¹zanych z mo¿liwo�ci¹ pozyska-
nia dofinansowania z  Funduszy Europejskich.

Zapytania mo¿na kierowaæ tak¿e:
- drog¹ elektroniczn¹ : pp@powiatstrzelecki.pl,

pcieg@powiatstrzelecki.pl
- korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatu Strzeleckiego
- telefonicznie 077 44 01 713

LOKALNY  PUNKT  INFORMACYJNY
PRZY  STAROSTWIE  POWIATOWYM

W  STRZELCACH  OPOLSKICH

Projekt finansowany przez Uniê Europejsk¹
ze �rodków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Bud¿etu Pañstwa

Kleszcze wystêpuj¹ powszech-
nie na terenie ca³ego kraju. S¹ aktyw-
ne od wczesnej wiosny do pó�nej je-
sieni. ¯ywi¹ siê krwi¹ zwierz¹t i lu-
dzi. Bytuj¹ g³ównie w obszarach za-
lesionych, trawnikach, w gêstych za-
ro�lach, paprociach, na leszczynie,
równie¿ w parkach miejskich i obrze-
¿ach osiedli mieszankowych otoczo-
nymi terenami zielonymi. Atakuj¹c,
znieczulaj¹ miejsce wk³ucia, by spo-
kojnie ¿erowaæ nawet przez kilka dni.
W czasie uk³ucia i wysysania krwi
przenosz¹ gro�ne choroby zaka�ne,
takie jak: borelioza z Lyme i klesz-
czowe zapalenie mózgu (kzm).

BORELIOZA  Z LYME
Jest to chorob¹ bakteryjn¹. W

miejscu uk³ucia przez kleszcza poja-
wia siê tzw. rumieñ wêdruj¹cy, zmia-
na skórna o kszta³cie owalnym, która
w miarê up³ywu czasu powiêksza siê.
Rumieniowi towarzyszyæ mog¹ ob-
jawy: gor¹czka, zmêczenie, bóle g³o-
wy, uczucie rozbicia. Je¿eli nie po-
dejmiemy skutecznego leczenia cho-
roba mo¿e rozwin¹æ siê  w dalsze sta-
dia. Dochodzi wtedy do zajêcia ró¿-
nych narz¹dów wewnêtrznych: sta-
wów, o�rodkowego uk³adu nerwowe-
go, serca. Zmiany s¹ czêsto trudne
do zdiagnozowania i niespecyficzne
dla tej choroby. W leczeniu boreliozy
stosuje siê antybiotykoterapiê. Im
wcze�niej jest podany antybiotyk,

tym rokowanie i poprawa stanu zdro-
wia s¹ lepsze. Leczenie objawów
fazy pó�nej boreliozy jest trudne i
bywa ma³o skuteczne. Nie zaleca siê
profilaktycznego podawania anty-
biotyku po uk¹szeniu przez klesz-
cza, je¿eli nie wyst¹pi³y objawy ru-
mienia wêdruj¹cego. Niestety na dzieñ
dzisiejszy brak mo¿liwo�ci profilak-
tyki w postaci szczepienia ochron-
nego.

KLESZCZOWE ZAPALENIE
MÓZGU (KZM)
Kleszczowe zapalenie mózgu jest
wywo³ywane przez wirus KZM. W
zale¿no�ci od postaci choroby (za-
palenie opon mózgowo-rdzenio-
wych, zapalenie mózgu, zapalenie
mózgu i rdzenia krêgowego) wystê-
puj¹ ró¿ne objawy: bóle g³owy, nud-
no�ci/wymioty, sztywno�æ karku,
zaburzenia �wiadomo�ci, zaburzenia
równowagi, drgawki, niedow³ady i
pora¿enia, utrata przytomno�ci,
�pi¹czka. W l¿ej przebiegaj¹cych

przypadkach nastêpuje ca³kowite
wyzdrowienie, w przypadkach ciê¿-
szych � powrót do zdrowia jest d³u-
gotrwa³y, pacjent mo¿e wymagaæ
wielotygodniowej rehabilitacji. Na-
stêpstwa choroby (zaburzenia kon-
centracji, depresja, niedow³ady, po-
ra¿enia, uszkodzenia s³uchu, zaniki
miê�niowe) mog¹ byæ trwa³e. Nie ma
leku, który zwalczy infekcjê wirusa
KZM. Leczenie jest objawowe, ma-
j¹ce na celu zwalczenia objawów za-
palnych. Skuteczn¹ form¹ ochrony
przed zaka¿eniem wirusem kleszczo-
wego zapalenia mózgu jest szczepion-
ka. Mo¿na siê ni¹ zaszczepiæ tylko i
wy³¹cznie po konsultacji z lekarzem,
który ustali brak przeciwwskazañ do
podania szczepionki.

UWAGA  KLESZCZE !!!
Sanepid informuje

Skuteczny schemat szczepionki:


