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SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ulrezpie czeń S,A.

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

a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów
za imprezę turysĘczną
o numerze M 209107

ważnej od 01.03.2018 r. do 28.02,?019 r.

dla

Orlando Pielgrzyrnki Faweł Wolnicki
spełniającego wymogi

Ustawy z dlria 29 sierpnia 1.997 roku o usługach turystycznych
(t.j. Dz. U. z 200ą r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zrnlanami )

Przedmiotem gwarancji jest:
, Pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej dc miejsca wyjazdu lub planowanego
Powrotu z imprezy turysĘcznej w wypadku gdy Wnioskorlawca wbrew obowiązkowi nie zapewrlia tego
powrotu,
- pokrycie zwrotu wpłat wniesionych tytułem rapłaty za inlpreze turystyczną w wypadku, gdy z
przyczyn dotyczących Wnioskodawcy lub osób które działa ją w jego imieniu impreza turysĘczna nie
zootanie zrealizowana,
- pokrycie zwrotu częŚci wpłat wtriesionyc}r Ętułem zapłaĘ za imprezę turysĘcaną, orJpłllviadającą
częŚci imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn doĘczących \łlnioskotl;:wcy luii
osób które działają w jego irnieniu stosownie do ustarvy z dnia 29 sierpnia L997 r, o usługach
turystycznych

§urna gwarancyjna wynos!
t.064.880,00 zł

co stanowi równowańoŚĆ kwoĘ 255.360/78 euro ( słownie eurol dwi€ście pięćdziesiąt pił;ć tysięcy trzysta
szeŚĆdziesiąt 78/1O0} przeliczoną przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszon€go-przez Narodorvy Bank
Polski po raz pienvszy w roku wystawienia gwarancji to jest w dniu 2 stycznia 2018 roku (t EUR.= 4,1701 zł),
Zobowiązanla GWaranta obejmrlją działalnoŚĆ Wnioskoclawcy wykonywarlą na teicilIe:

Rżecżpospolita Polska (W tym impreż Zagrallic.]nej turystyki przyjazdowcj) l l.raje mająct |ącową gran:cę z PJ.c1o.",,p,jlitą FJ|Ską, a w prrypaiku
t'edF-racji Rosyjskiej W obrębie obwodu ka'ininglad;kjego, zgodnie :ł § 2 pkl 4 rozy,orządzulia z dnia 19 kvJićtnia 2013 |, W sDrdvlie m]nimalnej
Wysokosi sum}'gwarancji bankowej luo ut)eżpiccżon]ov/e] yvyrnaqanc] W żłiąZłU z c]riara|nością Wykonyvianą prz3: oiqćnrzatolóW turyslyki i

poŚrcctnlków tulvsrvcżnych (D],U,7 ?(l3 r. po1.5ll);
Pańshla eulop€jskie, z vrykorzystaniem ti"r|spoń.u lnncJo nlż trónsport iotnlgy iv ramach plzewozóW cżarterowych rż lvyląCzen]Lln Pż,Jtzpospoiiiej
P9lskiej craz \rajÓW mających |ądową grallicę z Rżecżpospolilą Polski], a W przypadku i'ecerac.ji Rosyjskiej \Y olrrębie obwodu kalininqrad;lkicao),
żgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia z dil|a i9,kwlctltie 2013 r. W sDraw;e mIninlalneJ Wysjkości sumy gwłrancji baflk0lej lub uóezpieczer,iowe]
wymćganej tv zwtązku z działalncŚcią wykorlywaną pżez Clqani:JtorÓW iurystyki i pośrednikóW turystyczi]ych (Dz.U. z Z013 r. poz.5I7').,
Państwa pcżaeurope]skie ż Wykorzystanieill illnego ilodka tlanSportl] niż transpsrt lotnlc;ly v, ramach prżeyJozu cżcitclow€!]o {Z Wyl?czcri,em
Rzeczpospoiiicj Polskiej oraz krajÓW nla]ących iącowa grarlic(} z llieUpo5po;ltą Pol§ką, a \v przypadku Federacji Rosylskie] W obrębie ]jbwodu
kaliningradzkiego), zgodnie z § 2 pkt 2 rozponądzenia z dnia 19 kwiatnia 2013 r. V, sprawje rlhimalnej Wysokości sum! gwarancji bankolvej lub
ubezpieczeniowei Wymaganej W zwią:ku z działalncścią ,łykonl,waną przez orgdnizatoióVr turystyki i poślednikóW turYsrtc7nlch (L)Z.U. Z 2013 r, pcz,
51 1).

Benef icjertt Gwa ra ncji :

Marszałe!t Wojewirdztl.va Małopr:lskiegil
3]"-156 Kraków, ul. Easztgwa 22

L IDUNA t'olgka'rU s.A.

fliniejszy CeĘiikai: nic atanolr'/i poCstauly dla Marszałkl Wojcwództrla c]o wystąpienla z rosżczenleln, pcdst?.wa rjo wystąpienia
Przez Marszałka WojewÓclzbwa z roszczenjem jest tylko i rłyłącznie oryginał gwarancji cer§flkat wycaje się na trytliosek
Wnioskodawcy i jego uŻywanie mc,źllwc jest jerlynie w prz;ipadku drlręczenia Marszałkov.,i WcjewócJztw;r oryginalu qr;varancji


