
SIGNAL IDUNA

CERTYFIKAT
SIGNAL IDLINA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej
o nuherze M 518324

ważnej od 01 września 2020  r. do 31 sierpnia 2021 r.
dotyczącej pokrycia  kosztów powrotu klientów do kraju,

a także zwrotu wpłat wniesionych przez kJientów
za imprezę turystyczhą/powiązane usługi turystyczne

dla
Biuro Podróży „GAJA" Konsultant Oświatowy Mariusz Wylegała

spełniającego wymogi
Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

(ti.  Dz. U. z 2017 r., poz. 2361)

Przedmiotem gwarancji jest:
-zaplata lm/oty niezbędnej na i)okrycie kosztów kontynuacji imprezy hirystycznej lub kosztów powrotu
do   kraju,   obejmujących   w   szczególności   koszty   transportu   i   zakwaterowania,   w   tym   także,
w  uzasadnionej  \A/ysokości,  koszty  ponjesione  przez  podróżnych,  w  przypadku  gdy  Zleceniodawca,
wbrew ®bowiązkowi, nze zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu;
-zwrot  wpłat  wnjesi®nych   tytułem   zapłaty  za   imprezę  turystyczną   łub  każdą   opłaconą   usługę
pizedsiębiorcy     ułatwiającemu     naby`A/anie    powjązanych     usług     tLiłystycznych,    w     przypadku
gdy z przyczyn dotyczących Z]eceniodawcy lLłb osób, które dzjałają w jego imieniu, impreza turystyczna
lub   którakołwiek   opłacona   usługa   przedsjębiorcy   ułatwiającemu   nabywanie  powiązanych   usług
turystytznych nie została lub nie zostanie zrealjz®wana,
-zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę tLirystyczną, odpowiadającą części imprezy
tLirystycznej lub za każdą Lisługę opłaconą przedsiębjorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług
tLirystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn
dotyczącycli Zleceniodawcy lub osób, które działają w jeg® imieniu.

Suma gwarancyjna wynosi
31928,25 zł

co stanowi  równowartość kwoty 7  500,00  EURO  (słownie:  siedem tysięcy pięćset 00/100  EURO) przeliczonej
przy  zastosowaniq  kLirsu  średniego  euro  ogłoszonego  przez  Narodowy  Bank  Polski  po  raz  pierwszy  w  roku
wystawienia gwąrancji to jest w dniu 02.01.2020 roku (1 EUR= 4,2571 zł).

Zobowiązania Gwaranta obejmują poniższe rodzaje działalności wykonywane pizez Zleceniodawcę:
i)      organizowanie  imprez  turystycznych  na  terytorium  państw  mających  lądową  granicę  z  Rzecząpospolitą  Polską,  a  w

przypadku  Federaęji  Rosyjskiej  -  w  obrębie  obwodu  kaliningradzkiego,  oraz  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,
jeżęli jest realizowana usługa transportowa;

2)      organizowanie  imprez  turystycznych  na  terytorium  państw  mających  lądową  granicę  z  Rzecząpospolitą  Polską,  a  w
przypadku  Federacji  Rosyjskiej  -  w  obrębie  obwodu  kalinin

Żeli nie jest realizowana usługa transportowa;

Beneficjent Gw

oraz  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,

Marszałek Województwa Wjelkopolskiego

Każdy Podróżny, któiy zawarł umowę z Biuro Podróży „GAJA" Konsultant Oświatowy
Mariusz Wylegala,

w okresje obowi
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a  Województwa  do  wystąpienia  z  roszczeniem.  Podstawą  do  żądania
jest wyłącznie oryginał Gwaranęji Jub jej odpis potwierdzony przez podmioty, które ją podpisały.   CerMkat
ek Wnioskodawcy i jego używanie możliwe jest jedynie w przypadku doręczenia  Marszałkowi Województwa


