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potwierdza niniejszym Udzielenie gwarancji Ubezpieczeniowej turystycznej
Ważnej od

o numeEe M 515104
o1.01.2ol9 r. do 31.12.2019 r,

dotycżącej pokrycia kosztóW powrotu klientów do kraju,
a

takźe zwrotu wpłat wnie§ionych przez klientóW
za imprezę tury§Ęczną

dla

KADET

_

oK

Krzysztof Jaz
spełniającego wymogi

ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych uslugach turystycznych
(tj' Dz, U, z 2017 l,, Poz, ż361)
przedmiotem gwar.ncji
-ŻapłaĘ_ kwoł nieżbędnei na. połryci€ kosżtów kontynuacji imprezy
turyśtycznei lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w
szczegÓlnoŚci koszĘ tiańśpońu i_z.kw.terowania, w Ęm'takźe;w urisaa'nionÓ; ,iysoiósci, ł"*tI p."iJ"lii. pnez poaóinyctriw pnypaału
gdY zlecenlodewca, wbl€w obowiążkowi, nie zap€wnidtei
kontynuacji lub tego Powrotu;

je§t:

tytlłem zaplaty_ż. imprezę turystyczną lub k;żd; opłaconą
pr2cdsiębiorcy ułatwiającemu nabywanle
:'^:s_:_:|!!._Y]]":i9llŁc!
powązanych u.lug tury§ty.żnych. w prtypadku gdy z pr.yeyn dołeących zleceńiodawcy uslugę
p91l imi.niu, ińli"."
luu oióo, ttore aziatilą
turysĘCzna lub którakolwi€k oplacona usluga prżedsiębiolc} utatwńiąc€mu nabyvranie pŃią."ńri u"ruó iństycznych
""
nie zostata lub nie
zostani€ żl€alizowana,
'awlotu eqŚci wpłat wniesionych sulem.zaptaty za imprezę turysĘczną, odpowi.dającą częścilrnPrezy turystycznej lub za każdą usługĘ
oPlaconą przedśiębiorcl ulótwiającemu nabywanie powiązanych ńó tułsty;znych oaiowlailaiącą'częŚci usługi,
Kóra nie żośałalub nie
zostani€ zleallzowana z Prry.zyn dotyczących żleceniodawcy ńu o§ób;któr; d;iałają w ici, irnienl,i

Suma gwarancyjna wynosi

co,_§ta.nowi równowańość b,rotr

26g77.77*t3"P.9*99r#..,ewięćset

siedemdziesiąt siedem, 77l1oo
EURo) prreliczoną przy zastosowaniu kursu śr€dniego euro ogłoszonego p.rei tlir-odowy B;nk Polski
Po raz pierwszy w roku
wystawienia gwarancji to
iest W dnlu 2 stycznia 2018 roku (1 EUń= a,17o1 zł)

Zobowiązania GWaranta obejmują poniższe rodzaie działalnośćWykonywane przez zleceniodawcę:

1)

2)

organizo\ł'anie impr€z tury§tyenych na t€rytorium państw mający.h lądową granlcę z Rz€cząpospoliĘ
Polśką, a w przypadku
Fed€racii Rosyj§kiej - w obrębi€ obwodu kaliningradzkiego, oń na ter}toririń nzeciypospolitł rólł.i"i,
jest iealizowana
uśłu9atra nsportowa;
'";eli
organizowanie
_imlrez turysty@nych na terytorium. państw mających lądową granicę ż RzecząpospoliĘ Polską, a W przypadku
Federacji RosYj§kiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz iri ierytdrium'nieczvp'o"poń"]JÓń-ń"i.
ieżeli nie jest r€alizowana

ucuga transportowa;

Beneficjent Gwarancji:

Marszałek Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7,65-057 Zielona GÓra

- Kaźdy Podróżny, który zawarł umowę z: KADET-oK K]zysztof Jaz
w okresie obowiązywania Gwarancji.
W imieniu SIGNAL IDUNA Polska TU s.A.

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

ElżbietaKrefta/z:lr, 4
Niniejszy

ceMkat

/{/'

nie stanowi podstawy-dla,l4arszałka Województvva do Wystąpienia z roszczeniem. Podslawą
do żądania zapłaty z Gwarancji jest
Vvyłącznie oryg,inał Gwalancji lub jej odpis potwierdzony.pzóz podmioty,
rtóie ji poapisały, c"rtvnut *v.]ij"lę
wnioskodawcy ilego
używanie moż|iwe je't jedynie w pr.ypadku doręczenia Marsza'łkowi wojewódzńła
"Ji,inioset
oryginału gwaiancji.

