
 Feniks Tour Agnieszka Kozyra, ul. Jazowa 67/36, 35-326 Rzeszów, NIP 813-153-72-94 
 

Umowa 

na udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Feniks Tour Agnieszka Kozyra z siedzibą 35-326 Rzeszów, ul. Jazowa 

67/36, wpisanym do rejestru organizatorów turystyki pod numerem 309/20, prowadzonym przez Marszałka Województwa 

Podkarpackiego   

a Uczestnikiem.  

1. Stronami umów są Organizator i Uczestnik / Podróżnym.  

2. Dla potrzeb niniejszej umowy Uczestnik to każda osoba zgłaszająca siebie, ale także zapisana w formularzu zgłoszeniowym.  

3. Za zawarcie umowy ustala się złożenie zgłoszenia drogą elektroniczną przez Uczestnika poprzez wysłanie formularza 

zgłoszenia na stronie internetowej www.fenikstour.pl  oraz wpłatę przez Uczestnika określonej w programie imprezy 

turystycznej całości albo części ceny imprezy turystycznej, jeżeli oferta przewiduje płatność w ratach. Patrz Warunki 

Uczestnictwa, stanowiące integralną część niniejszej umowy.  

4. Za datę zawarcia Umowy ustala się datę wpływu wpłaty za realizację imprezy turystycznej określonej w programie imprezy 

turystycznej całości albo części ceny imprezy turystycznej, jeżeli oferta przewiduje płatność w ratach. Patrz Warunki 

Uczestnictwa, stanowiące integralną część niniejszej umowy.  

5. Wpłata za imprezę turystyczną odbywa się w formie elektronicznej na rachunek bankowy: 

  Bank BNP Paribas  36 2030 0045 1110 0000 0108 8670    

6. Dane uczestnika: to informacje zawarte, złożone przez Uczestnika poprzez formularz zgłoszenia na stronie Organizatora; imię 

nazwisko i data urodzenia, mail, numer telefonu, adres zamieszkania.  

7. Dane Organizatora: Feniks Tour Agnieszka Kozyra z siedzibą 35-326 Rzeszów, ul. Jazowa 67/36, wpisanym do rejestru 

organizatorów turystyki pod numerem 309/20, prowadzonym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego 

8. Przedmiot umowy: zakup imprezy turystycznej 

7. Integralną część umowy stanowią:  

a) wypełniony internetowy formularz umowy o udział w imprezie turystycznej,  

b) Warunki Uczestnictwa  

c) Standardowy Formularz Informacyjny  

d) Plan wyprawy / Program Wycieczki wraz z podaniem programu imprezy, zakresu opłaconych usług i usług dodatkowo 

płatnych, zamieszony na stronie internetowej www.fenikstour.pl 

e) Regulamin Imprezy Turystycznej* (*dotyczy wypraw górskich, kajakowych, rowerowych). 

8. Sposób rozwiązania umowy: to rezygnacja z uczestnictwa z imprezy turystycznej, której warunki podane są w Warunkach 

Uczestnictwa.  

9. Poniższa umowa jest trwale umieszczona na stronie organizatora i podpisana przez niego.  

10. Dla spraw spornych rozstrzygać będzie Sąd Właściwy dla Organizatora.  

 

            Organizator  

             Feniks Tour Agnieszka Kozyra 

 


