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poWvierdza niniejszym udzielenie gularancji ubezpieczeniowej turysĘcznej
doĘczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju,

a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów
za imprezę turysĘczną
o numerze M 208278

ważnej od 18.09.2017 r. do L7.09.2018 r,

dla

Orlando Travel Sp. z o.o
spełniającego wymogi

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turysĘcznych
(t.j, Dz, U. z2004 r. Nr 223, poz.2268, z późn, zmianami )

Przedmiotem gwarancji jest:
- Pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turysĘcznej do miejsca wyjazdu lub planowanego
Powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy Wnioskodawca wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego
powrotu,
- Pokrycie zwrotu wpłat wniesionych §ltułem zapłaĘ za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z
PrzYczYn doĘczących Wnioskodawcy lub osób które działają w jego imieniu impreza turysĘczna nie
zoctanie zrealizowana,
- Pokrycie zwrotu częŚci wpłat wniesionych §Ąułem zapłaĘ za imprezę turysĘczną, odpowiadającą
częŚci imprezy turysĘcznej, KÓra nie zostanie zrealizowana z prryczyn dotyciącycń Wnioskodawcy lub
osób które działają w jego imieniu stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia Lgg7 i. o usługach
turysĘcznych

Suma gwarancyjna wynosi
780.000/00 zł

co stanowi równowańoŚĆ kwoĘ L76.642t43 EUR (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset
czterdzieŚci dwa 431100 EURO) przeliczoną przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłószónego p..e,
Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji to jest w dniu 2 sĘcznia 2017 roku (1
EUR= 4,4157 zł).
Zobowiązania Gwaranta obejmują działalność Wnioskodawcy wykonywaną na terenie:

a. Rżecżpospolita Polska (W tym imprez Zagranicżnej turystyki przyjazdowej) j kraje mające lądową granicę z Flżeczpospolitą Polską, a W przypadku
Federacji Rosyjskiej W obrębie obwodu kaliningradzkiego, zgocnie z § 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2013r. W sprawie minimalnej
WysokoŚci surny gwarancji bankowej lub Ubezpieczeniowej Wymaganej w związku z działalnością Wykonywaną przez organizatorów turystyki i
poŚredników turystycznych (Dz,U, z 2013 r, poz. 511);

b. Państwa europejskie, z Wykorzystaniem transpońU lnnego niż tranlpott lotniczy w ramach pnewozów czańerowych (z Ę,łączeniem Rzeczpospolitej
Polskiej oraz krajÓW mających lądową granicę z Rżecżpospoltą Polską, a W przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie Óbwodu kaliningradzkiego;,
zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 kwletnia 2013 r, W sprawie rninimalnej Wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubapieczeniowel
Wymaganej w iliążku Z dżiałalnoŚcią Wykonywaną przez organizatorÓW turystyki i pośrednikóW turystycznych (Dz,U. z 2013 r. poz. 511);

c. Państwa Pozaeuropejskie z wykorzystaniem innego środka transpońu niź transpoń lotniczy w iamach pnewozu czafterowąo-(z wyłączeniem
Rżeczpospolitej Polskiej oraz krajÓW mających lącową granicę z Rż€,czpospolitą Polską, a vJ puypadku Federacji Rogyj9kiej w obrębie obwodu
kaliningradzkiego), Zgodnie z § 2 pkt 2 rozpożądzenia z dnia 19 kwietnia 2013 r. W sprawie minimalnej Wysokości sumy gwarancji bankowej lub
uĘzpieczeniowej Wymaganej W związku Z działalnoŚcią Wykonyw"ną przez organlzatoróW turystyki i pośrednikóW turystycznych (Dz,U. z ż0l3 r. poz.
51 1).

d, Państr'Ja europejskie i pożaeuropejskie z Wykorżystaniem transportu lotniczego W ran,]ach przewozu czarterolrego (z Wyłącżeniem Rzeczpospolitej
Polskiej oraz krajów mających lądową granicę z Rzeczpospolltą P0l5ką, a W przypadku Federacji Rosyjskiej w o-brędie Óbwodu kaliningradzkiego),
zgodnie z § 2 pkt 1 rożpoządzenia z dnia 19 kwietnla 2013l, W s[trawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub Ubezpieczeniowej
Wymaganej W ZWiązkU z działalnoŚcią Wykonywaną przez org3nizatoróW turystyki i pośredniłów turystyc.ny.ń1o..u. ;2013 r. pÓZ. 511).
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Niniejszy Certyfikat nie stanowi podstawy d|a Marszałka Województwa do wystąpienia z roszczenieln. Podstawą do wystąpienia
przez Marszałka Województwa z roszczeniem jest tylko i wyłącznie oryginał gwerancji. Certyfikat wyciaje się na wniosek
Wnioskodawcy i jego uzywanie możliwe jest jedynie ił przypadku doręr;zenla lvlarszałkclvi Wojewódz|wa oryginału gwarancji


