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Suma gwarancyjna wynosi
387 L44,00 zl

co stanowi r6wnowartoSc lnyotr 90 qro EURo (slcwnie: dzi€wiaadziesiqt tysaecy 00/100 EURO) prrelkzoni! prrT zastosowaniu kullsu Sredniego eum
og[oszonego puez Narodorvy Bank PolC<l po raz piemszy w roku wystawienia gwarancji to j€st w dilu 0201.2019 mku (1 EUR +3015 zr).

zoboHiqzanld Gwaranta obejmujQ poniisze rodzaje dzialalnoki wyionywane puez zleceniodawcq:
1) organizowanie imprez turystycznych na terytorium pa6stw pozaeurorEjskich z wykorzystani-.m inneqo Srodka tran$Jortu nii rDnsport lotniczy

w ramach przewozu cztrterowego;
organizowanie imprez turystycznydr na terytorium paistw pozaeuropejskich, jeieli nie jest realizowana uguga tsansportowc;
organizovvanie imprez turystyczn)rch na terytorium paistw sropejskich wymienionych w zahczniku do rozporzadzenia z wykorzystaniem inne4o Srodka

transporfu ni2 transport lotnrey w ramilh puewozu czartcyoweqo z wylqczeniem orlEnizowania imprez turystycnych na terytorium paistw majqcydr
lqdowQ granicq z Rzeczqpo6polit4 PolskA, a w pr4'padku Federacji Rosyjskiej - w obrqHe obilodu kaliningrddzkiego, oraz na terytorium Rzeayposfplitej
PolskieJ, je2eli jest reallzowana uduga transportowa;
organizowanie imprez turyst)rc:nych na terytorium l,aristw europejskjch wymienimycfi w zalQeniku do rozpouqdzenia, jeieli nie jest realizowana usluga
transportowa, z wylEczeniem organizowania imprez turystycznych na terytorium panstw majqcych lqdowq granice z Rzeczqpospolih PolskA, a w puypadku
Federacji Rosyjskiel - w obrgbie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskicj, jeieli nle jest realizowana usluga transportowa;
organizowanie imprez turystycznych na terytorium parist, majqcych lEdowq granicq z Rze€zqpospoliE Polsk4, a w pzypadku Federa.,i Rosyrskiej - w obrqbie
obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytoriurn Rzecrypospolitej Polskiej, je2eli jest realizowam usluga Uansportow3;
organizowanie imprez turystycznych na terytoriirm paistw mrjEcych lEdowq grankq z RzeczqposFolih Polslq, a w przypadku FedeBcji Ros'yl:kiei - w ohqbie
otModu kaliningradzkia3o oraz na terf.orium Rzeczypospolitej Polskiej, ie2eli nleJest realizowana usluga transportowa;

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczefi S.A.
potwierdza n iniejszym udzielenie gwa ra ncj i u bezoieczen iowej turystycznej

o numerze M 516880
wainej od 11.10.2019 r. do 10.10.2020 r.

dotyczqcej pokrycia kosA6w powrotu klient6w do kraju,
a tak2e =wrotu vvplat wni--sionych przez ktient6w

za imprezg turys$cznq/ powiqza ne uslug i tu rystyczlte

dla

POZATRASA ADVENTURE
I.UKASZ ODZIMEK

Ustawy z dnia 24ristopada 2ar7 r.","Hlt31t;eriffiffa1 i poriqzanych ustusacri turystycznvch
(tj. Dz. U.220L7 r., poz.86f)

Beneficjent Gwa rancji :

Marszalck Wojew6dztwa Slqskiego
Kaidy Podr6iny, kt6ry zawarl umowq z?OZA TRASA ADVENTURE, w okresie obowi4zyvrania Gwarancji.

Kluczowych Klient6w

Italek

2)
3)

4)

s)

6)

imieniu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

'Niniejsry Cerqdikat nie stanowi podstawy dla Marszalka VJojew6dztwa do wystqpienia z roszczenienr. Podstawq do 2Edania zaplaty z Gwarancji jest wytEcznre

oryginal Gwarancji lub jej odpis potwierdzony przez podmioty, kt6re jE podpisaly. Cerqfikat !'rydaje siq na wniosek Wnioskodawcy i jego ull\ ranie mo2liwe
jest jedynie w przypadku dorqczenia Marszalkowi Woje',riCzhva oryginalu gwarancji.


