
SIGNAL IDUNA GD

cERTYFII(ĄT
SIGNAL IDUNA Polska Towarzy§two Ubezpieczeń §.A.

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej
dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju,

a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów
za imprezę turysĘczną
o numerze M 2O74O7

ważnej od 01.03,2017 r. do 28.022018 r.

dla

Orlando Pielgrzymkl Paweł Wolnicki
spełniającego wymogi

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych
(t.j. Dz. U, z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn, zmianami )

Przedmiotem gwarancji jestl
- pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego
powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy Wnioskodawca wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego
powrotu/
- pokrycie zwrotu wpłat wniesionych Ęltułem zapłaĘ za imprezę turysĘczną w wypadku, gdy z
przyczyn doĘczących Wnioskodawcy lub osób które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie
zostanie zrealizowana,
- pokrycie zwrotu częŚci wpłat wniesionych tytułem zapłaĘ za imprezę turysĘczną, odpowiadającą
częŚci imprezy turystycznej, KÓra nie zostanie zrealizowana z przyczyn doĘczących Wnioskodawcy lub
osób które działają w jego imieniu stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia L997 r. o usługach
turysĘcznych

Suma gwarancyjna wynosi
480.000,00 zł

co stanowi równowartoŚĆ kwoty 108.703/04 euro ( słownie eurol sto osiem tysięcy siedemset trzy 04/100)
przeliczoną przy zastosowaniu kursu Średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pienuszy
w roku wystawienia gwarancji to jest w dniu 2 sĘcznia 2017 roku (1 ĘUR= 4,4L57 zł).
Zobowiązania Gwaranta obejmują działalność Wnioskodawcy wykonywaną na terenie:

Rżeczpospolita Polska (W tym imprez zagranicznei turystyki przyjazdowej) i kraje mające |ądową granicę z Rzeczpospolitą Polską, a W prżypadku Federacji
RosyjskiejWobrębieobwodukaliningradzkiego,żgodnieZ§2pkt4rozporządzeniazdnia19kwietnia2013r,WsprawieminimalnejWysokościsumy
gWarancji bankowej lub Ubezp]eczeniowej Wymaganej W zWiąZkU z dZiałalnoŚcią Wykonywaną przez organizatoróW turystyki i pośrednikóW turystycznych
(Dz.U, zż0!3 r. poz, 511);

Państwa europejskie, z Wykorzystaniem transportu innego niż transport lotniczy W ramach przewozów czańerowych (z wylączeniem Rzeczpospolitej
Polskiej oraz krajÓW mających lądową granicę z Rżeczpospolitą Polską, a W przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu ka|iningradzkiego),
zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenja z dnia 19 kwietnia 2013 r. W sprawie minimalnej Wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
Wymaganej W związku z działalnością wykonywaną przez organizatoróW turystyki i pośredników turysĘcznych (Dz.U, z 2013 r, poz, 511);

Beneficjent Gwarancji :

Marszałek Województwa Małopolskiego
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
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Njniejszy t nie stanowi podstawy dla Marszałka Województwa do wystąpienia z roszczeniem. Podstawą do wystąpienia
prŻez Marszałka Województwa z roszczeniem jest Ęlko i wyłącznie oryginał gwarancji, CeĄfikat wydaje się na wniosek
Wnioskodawcy i jego używanie moż|iwe jest jedynie w przypadku doręczenia Marszałkowi Województwa oryginału gwarancji
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