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sIGNAL IDUNA Pol§ka Towarżystwo Ubezpieczeń s.A,

potwierdza niniejszym udzie|enie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznei' onumerzeM517137
Ważnej od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

dotyczącej Pokrycia kosztów powrotu klientóW do kraju,
a także zwrofu Wpłat Wniesionych pzez klientóW

za imprezę turystyczną

dla

KADET t oK
Krzysztof Jaz

spełniającego wym09i

Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznyó i powiązanych usługach turystycznych
(E. Dz, U, z 2oI7 r., wz 2361)

Prżedńiotem gwaranqi Jest:
-zaptaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów konĘnlaaji impr€zy turystycznej lub kośztów powrotu do kraju, obeimujących w
sżcż€gólnoŚci kosżĘ tranśpońU i zakwate]owania, w tym takżą w użasadnionej wysokości, kos*y poni€śione przez podróżnych, w prrypadku
gdy zleceniodawca, wbrcw obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powlotu;
-zwrotu wplat wniesionych sułem zapłaty,a imprezę turystycżną lub kaźdą oplaconą usłUgę przedsiębiorcy ulatwiając€mu nabywanie
powiązanych Usług hrry§ĘcznYch, w p.zypadku gdy z Przyczyn dotyczących zleceniodawcy lub osób, kliie działaią w j€go imieniu, impreża
tury§tyczna lub khirakolwi€k oplacońa usluga przedsiębiorcy utatwiającemu nabywanie powiązanybh usług turystycznych nie zo§tala lub nie
zostanie ziealirowana,
-zwfotu €zĘŚci wplat wniesionych Mułem zaplaty ża imprezę tury§Ęazną, odpowiadająą cżęśai ińprezy turystycznei lub za każdą Uslugę
oplaconą pr2ed§iębiotay ułatwiającemu nabywanie powiązanych uslug tu.Ystyaznych odpowiadaiąaą części u§ługi, któia nia żostala lrlb nle
zośtanie żlealiźowana z pĘyczyn dotyczących zeceniodawcy lub oóĘ łtóre dzialają W ich imieniu.

Suma gwarancyjna wynosi

105 000,00 zł
co stanowi równowańość kwoł 24 4o9t5ż EURo (slownie: dwadzieścia cztery Ęsiące czterysta dziewięą 52l100 EURo) przeliczoną
prry zasto§owaniu kursu śfedniego euro ogłoszonego p,zez Narodowy Bank Polski po raz pierwsry w roku Wystawienia gwarancji to
jest w dniu 2 stycznia 2019 ,oku (1 EUR= 4.3016 zł).

Zobowiązania Gwaranta obejmują poniższe rodzaje działalność Wykonywane przez Zleceniodawcę:
1) organizowanie imprez turystycznYch na terytorium państw mających lądową granicę z Rze.żąpospoliĘ Polską, a w prżypadku

Federacji Ro§yjskiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizo$rana
u9u9a transpońowai

2) organizowania imprez tury§tycznych na terytorium państw mającyclr lądową granicę z Rze.żąpospoliĘ Polską, a W przypadku
Federacji Rosyjskiej - w obrębie obwodu kaliningradźki€o oraz na t€rytorium Rże.zypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest realizowana
usłu9a transpońową;

Beneficjent GWarancji:
Marszałek Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7,65-057 Zielona Góra

- Każdy Podróżny, który zawarł umowę z: KADET-oK Krzysztof Jaż
W okresie obowiąz'wania Gwarancji' 

srGHAL tDUNA polska
W imieniu slGNAL IDuNA Polska TU s.A. *To$/arzystwo Ubezpieczeń S,A.
Kierownik ds. Kluczowych Klientów Regionalne Centrum 0Ń9, Ubei}iecżeii

ElźbietaKrefta ź/ń 4 ilił#ł*łrfłpiłil,s1,
Nlniejszy ceMikat nie *anow, poąńwy rń 

Marslałka WojewódzMa do WysĘplenia z roszczeniem. Podstawą do żądaria zapłaty Z Gwarancii jest
Wyłącżnie oryginał Gwarancji lub jej odpis potwierdzony przez podmioty, które ją podpisały. ceMikat Wydaje 5ię na Wniosek Wnioskodawcy i jego
używanie moźIiwe jest iedynie W przypadku doręczenia l4argałkowi Województwa oryginału gwarancji.


