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iowej tu rystyeznej

ważnej od 01.03"2019 r. do 29"02.2O2O r,
dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju,

a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów
za lmprezę turysĘczną/ powiązane usługi turysĘczne

dla
Orlando PieIgrzymki Paweł Wolnicki

spełniającego wymogi
Ustawy z dnia 24 listopada 2oL7 r. o imprezach turystyeznych i powiązanych usługach turysĘcznych

(§. Dz, U. z-20L7 r,, poz.2361)

Przedmiotem gwarancji jest:
-zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystyeznei iub kosztów powrotu do kraju,
obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w Ęm także, w uzasadnionej wysokoŚci, koszĘ
poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub
tego powrotu;
-zwrot wpłat wniesionych $ułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy
ułatwiaiącemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy zprzyeyn dotyczących Zleceniodawcy
lub osóĘ które działają w jego imieniu, impreza turysty€zna lub lftórakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy
ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
-zwrot częśei wpłat wniesionych sułem zapłaĘ za imprezę turystyczną, odpowiadająą częŚci imprezy turystycznej
lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych
odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zo§tanie zrealizowana z pr?YazYn doĘczących Zleceniodawcy
lub osób, które działają w jego imieniu.

Suma gwarancyjna wynosi
932.4oot00 PtN

co stanowi równowańość kwoĘ 216.756,56 EURO (słownie: dwieście szesnaście Ęsięey siedemset pięćdziesiąt
sześć złoĘch 56/1OO EURO) przeliczoną przy zastosowaniu kursu Średniego euro ogłoszonego przez Narodowy
Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji to jest w dniu 02.01.2019 roku (1 EUR-4,3016 zł),

Zobowiązania Gwaranta obejmują poniższe rodzaje działalnoŚci wykonywane przez Zleceniodawcę:

L) organizowanie imprez tUrystycżnych na teMoriUm państlv pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego Środka transpońu niż transpoń lctniczy
w ramach puewozu cżańefowego;

ż) organizowanie imprez turystycznych na teMorium państw pozaeuropej9klch, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa;
3) organizowanie impfez turystycznych na teMorium państw europejskich wymienionych W załącżniku do rozporządzenia z Wykorzystaniem innego

środka transportu niż transport lotniczy W ramach pźewozu czańerowego z lvyłączeniem organizowania imprez turystycznych na teMorium
państw mających lądową granicę z Łecząpospolitą Polską, a w pzypadku Federacji Rosy]skiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego, craz na

i€fiorium Rżecżypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizowana usługa transpońowa;
4) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich Wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana

usługa transportowa, z wyłączeniem organizowania imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę Z fuecząpospo|itą
Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - W obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na teMorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest
realizowana usługa transpońowa;

5) organizowanie imprez turystycznych na teMorium państw ma.]ących lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej
- W obrębie obwodu kaIiningradzkiego, oraz na terytorlUm RżeczypoSpolitej Polsklej, jeżelijest realizowana usługa transpońowa;

6) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mająrych lądową granicę z Rżecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej
- W obrębie obwodu ka|iningradzkiego oraz na terytorium Rżeczypospolitej P0lskiej, jeźeli nie jest realizowana usługa transpońowa;
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Każdy podróżny, który zawar'JiliĘ;.ffT,:tJ:::r"Ti.,:ki Paweł Wolnicki, w okresie

Ńiniejsł- certńul riie stafiow| podstawy.jla Marszałka Województwa do Wystąpienia z roszcźefiem. POdstaWą dU żądania zapłaty . liwńrincji jest Wyłącznie oryginał
Gwarancji lub jej odpis potwierdzony przez podmioty, które ją podpi$ły. certyfikat Wydaje się na Wniosek Wnioskodawcy i ieqo !lżYwai]ie możiiwe jest jedynie W

prżypadkU doręczenia |4arsżałkDWi Województwa oryginałU gWarancji,


