
  Warunki uczestnictwa  imprez turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży Fukowski Travel  

1.Biuro Podróży Fukowski Travel z siedzibą w Koninie , przy  ul. Wodnej 39/7 (zwany dalej organizatorem ) oświadcza, 

że zgodnie z ustawą  o  usługach  turystycznych z dn. 29 sierpnia 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami,( a w 

szczególności ustawy z dnia 24.11.2017r o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych),  posiada 

wpis do Rejestru Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 

Powiązanych Usług Turystycznych o nr 2750 . Organizator posiada zabezpieczenia finansowe które mają postać dwóch 

filarów na wypadek niewypłacalnośći.  I filar -  aktualna gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna -  Signal Iduna Polska 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 31  na organizację  imprez w Polsce i w 

krajach europejskich, tytułem pokrycia kosztów powrotu poszkodowanego do kraju ,w przypadku gdy organizator / 

pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu , a także pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez 

klientów organizatora turystyki / pośrednika turystycznego w razie niewykonania przez niego zobowiązań umownych . 

Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego  - to do niego należy kierować wnioski 

.Gwarancja jest do wglądu w Biurze. II Filar - zgodnie z treścią w.w ustawy organizator składa deklaracje i  odprowadza 

składki do Turyst. Funduszu Gwarancyjnego.  

2.Warunki uczestnictwa oraz program wycieczki turystycznej stanowią integralną część umowy-rezerwacji, której  

stronami  są  organizator  i  odbiorca  świadczonej  usługi (zwany  dalej zamawiającym).  

3.Umowa zostaje zawarta w momencie podpisania przez zamawiającego i przedstawiciela organizatora druku umowy - 

zgłoszenie i  wpłaceniu zaliczki nie większej niż 30 % wartości imprezy . Pozostałe kwoty zaliczek i terminy wpłat są 

ustalane indywidualnie i będą określone w umowie .W niektórych przypadkach na prośbę klienta dopuszcza się 

możliwość zapłaty część kwoty po odbyciu imprezy. Osoba podpisująca umowę – zgłoszenie czyni to w imieniu 

wszystkich osób zgłoszonych na liście uczestników. Bierze na siebie odpowiedzialność dokonania pełnej wpłaty za 

wycieczkę turystyczną  i poinformowania pozostałych osób o wszystkich szczegółach imprezy i warunkach uczestnictwa. 

Uczestnikami wycieczki są osoby zgłoszone przez zamawiającego w załączonej liście, w której umieszczone są dane 

uczestników ( imię i nazwisko, adres, pesel).Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat. Przy zawieraniu 

umowy organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji wyjazdu oraz termin ich okazania lub 

dostarczenia do biura organizatora. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe zgłoszenie jest równoznaczne z 

rezygnacją z uczestnictwa w wycieczce z winy zamawiającego. 

4.Cena wycieczki ustalona w umowie nie może być podwyższona . Jedynie w szczególnych przypadkach na 21 dni przed 

wycieczką cena  może być podwyższona na wskutek : a)wzrostu kosztów transportu ,b)wzrostu opłat urzędowych , 

podatków lub opłat należnych za takie usługi , jak lotniskowe , lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych ,  

c)wzrostu kursu walut. Organizator w tych przypadkach musi udokumentować okoliczności które wpłynęły na wzrost 

ceny. W przypadku zmiany ceny klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z wycieczki.  

5.Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki, względnie części świadczeń jeżeli ich realizacja jest 

utrudniona lub niebezpieczna z niezależnych od organizatora powodów i okoliczności ( np. decyzje władz państwowych, 

działanie sił wyższych, klęsk żywiołowych, stanów wojny itp.). Z tych powodów zamawiającemu nie przysługuje 

odszkodowanie, jedynie zwrot wpłaconej kwoty .O wszelkich zmianach dotyczących warunków umowy zamawiający 

powiadamiany jest telefonicznie i pisemnie przez organizatora na podany do korespondencji adres. Nie zgłoszenie 

rezygnacji w terminie 5 dni od daty zawiadomienia uważane jest za akceptację zmienionych warunków umowy. 

Organizator zwraca całą wpłatę za udział w wycieczce w przypadku: a)odwołania wycieczki z przyczyn wymienionych w 

pkt. 5, b)odstąpienia zamawiającego od umowy spowodowanego zmianą warunków umowy. 

6.Nie wykorzystanie przez klienta świadczeń z przyczyn  leżących po jego stronie ( np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, 

nie wykorzystanie wszystkich posiłków, rezygnacja z części lub całości programu , brak dokumentów itp. ) nie może być 

podstawą do odliczenia odpłatności za imprezę lub zwrotu pieniędzy. 

7.Uczestnik ma obowiązek przestrzegania przepisów i zarządzeń porządkowych w hotelach, środkach komunikacji itp., 

oraz odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w czasie trwania wycieczki i zobowiązany jest do ich naprawienia w 

miejscu powstania. 

8.Uczestnicy są zobowiązani do punktualnego stawienia się na miejsce zbiórki, posiadania ważnego paszportu , dowodu 

osobistego , oraz przestrzegania przepisów celnych i zdrowotnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę 

wydania wizy lub za brak zgody na wyjazd do danego kraju z winy klienta. Wszelkie skutki wynikające z 

nieprzestrzegania przepisów paszportowych , wizowych , celnych , dewizowych obciążają uczestnika wycieczki . 

Uczestnik wycieczki zobowiązany jest stosować się do zaleceń pilota, przestrzegania punktualności oraz informowania o 

zamiarze odłączenia się od grupy. 

9.Rezygnacja z realizacji wycieczki musi mieć formę pisemnego oświadczenia złożonego przez zamawiającego w biurze 

organizatora. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez organizatora. 

10.Jeżeli zamawiający rezygnuje z realizacji wycieczki z przyczyn leżących po jego stronie biuro może  potrącić  kwotę , 

która będzie odpowiadała  kosztom jakie poniósł organizator w związku z rezygnacją . 

Organizator nie będzie dokonywać wyżej podanych potrąceń jeśli najpóźniej na 2 dni  przed imprezą na miejsce osoby 

rezygnującej zostanie wskazana osoba mogąca uczestniczyć w wycieczce. W tym przypadku może być pobrana jedynie 

opłata manipulacyjna , która będzie odpowiadała kosztom jakie poniósł organizator w związku z zamianą uczestnika . 

11.Organizator przyjmuje na siebie odpowiedzialność za sumienne przygotowanie i realizację wszystkich świadczeń. 

Jeżeli jednak z winy organizatora nie zostaną zrealizowane świadczenia lub ich jakość będzie odbiegała od jakości 



wynikającej z treści umowy, organizator przyjmuje na siebie odpowiedzialność finansową i zobowiązany jest do 

dokonania  zamawiającemu zwrotu równowartości nie zrealizowanych świadczeń. 

12.Jeżeli trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy , powinien niezwłocznie 

zawiadomić o tym wykonawcę usługi (pilota lub rezydenta ) oraz organizatora . Niezależnie od tego zawiadomienia 

zamawiający ma prawo złożyć w biurze organizatora reklamację  w terminie nie później niż 30 dni od dnia zakończenia 

realizacji umowy. Reklamacja powinna być przekazana w formie pisemnej w biurze lub listem poleconym. Podstawą 

reklamacji nie mogą być zdarzenia  i okoliczności ,za które biuro nie ponosi odpowiedzialności i przy zachowaniu 

należytej staranności nie mogło ich przewidzieć ( przymusowe postoje, czynności urzędowe, warunki atmosferyczne, 

zamieszki ,wojny, kradzieże, itp. ). Zorganizowanie świadczeń zastępczych nie stanowi wady usługi. 

W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie 

przyczyny odmowy. Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, w terminie 30 dni od dnia jej 

złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną . 

13.Przy wyjazdach zagranicznych Biuro Podróży na podstawie zawartej z Signal Iduna Polska TU S.A. umowy 

generalnej ubezpieczenia o nr 202846 z dnia 14.03.2014r zawiera na rzecz swoich klientów umowy ubezpieczenia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres i sumy ubezpieczenia przedstawione są w Umowie/ Rezerwacji 

udziału w imprezie turystycznej . Jeśli któryś z uczestników cierpi na choroby przewlekłe , należy to zgłosić przed 

wycieczką , gdyż potrzebne będzie dodatkowe ubezpieczenie. Przy wyjazdach krajowych organizator proponuje  

ubezpieczenia NNW – sumy gwarancyjne oraz koszty  tych ubezpieczeń będą uzgadniane  przy zawieraniu umowy. 

Istnieje również możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezach turystycznych.  Klient ma prawo 

oraz obowiązek do zapoznania się z warunkami ubezpieczeń, które dostępne są w biurze. 

14.Biuro Podróży  informuje uczestników o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych, sanitarnych, oraz o 

wymaganiach zdrowotnych , dotyczących udziału w imprezie turystycznej . Klient zawierając umowę deklaruje 

dostosowanie się do aktualnych wymogów sanitarnych podczas imprezy turystycznej (  w autokarze, miejscu 

zakwaterowania, restauracjach, muzeach, ,…. i innych atrakcjach turystycznych). 

15.Zawierając umowę klient deklaruje że stan jego zdrowia pozwala mu na korzystanie ze świadczeń lub programu 

imprezy będących przedmiotem umowy z organizatorem,  

 

16.Sprawy sporne mogące wyniknąć podczas realizacji umowy będą rozpatrywane polubownie, a w razie braku 

porozumienia przez właściwe sądy powszechne. W sprawach nieuregulowanych powyższymi warunkami uczestnictwa 

mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 


