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Gertvfikat
A)(A Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
poświadcza niniejszym, iżdziałĄąc na wniosek

z siedzibą w

Biu ro Tu r}łstyczne VOYAG ER
87-100 Toruń, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 1]-

udziel iło gwa ra ncj i u bezpieczen iowej o

n u merze 03. 170.715
waznej od 13.11,20L6 do t2.!1,.2OL7

Gwarancja spełnia wymogi ustawy zdnia29sierpnia

(tekst jednolitY: Dz.U.

!997 r,o usługach turystycznych
223, poz,2268 z późn.zm.). Benefic|entem gwaranciljest
Marszałek Wojewódłwa Kujawsko - Pomorskiego

z2oo4

r, nr

Przedmiotem grrarancji Jest:
1) zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosdów powrotu
klientów Wnioskodawcy z imprez} turystycznej do miejsca
Wyjazdu lub
planowanego powrotu z imprezy turystycznej
w wypadku, gdy wnioskodawca wbrew obowiązkowi
nie zapewni tego powrotu;
2) zwrot WPłat wniesionYch tytułem zapłaty za imprezę
turystyczną w wypadku, so, ,Wnioskodawcy oraz
osób, które dziaĘą W jego imieniu, impreza turystyczna
nie zostanie zrealizowana;
3) zwrot częŚci wPłat wniesionYch
Mułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą częściimprezy turystycznej,
która nie
zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących wnioskodawry
oraz osób, które działają w jego imieniri
- stosownie do przepisów ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. lJ.
z 2oo4 r. Nr 223, poz.2268, z
późn.

iri"i^';il;;

zm.).

Suma gwarancyina wynosi L2O 2tĘ;00 złotych
(słownie: sto dwadzieściatysięcy dwieście
osiemnaście oo/Loo zł)

co stanowi równowańoŚĆ kwotY 28 ooo EUR (słownie:
dwadzieścia osiem tysięcy oo/Loo EUR), przeliczoną z
zastosowaniem kursu
Średniego euro, ogłoszonego wzez Narodowy Bank
Polski po raz pienłszyw roku wystawienia gwarancji,
jestw
to
dniu 04.01.2016
roku (1 EUR = 4,2935zł).
Zobowiązania Gwaranta obejmują działalnośćWnioskodawcy
w zakresie:
1) organizowania imprez tut}łstycznych i pośrectniczenia
na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie
usług tuDłstycznych na
terytorium Państw europejskich z tłYkor4,§taniem innego
środkatransportu niiiransport rotnicry w ramach pnzewozu
caarterowego,

2) organizowania imprez tur}€rycznych i pośredniczenia
na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie
usług tury§rycznych na
terytorium krajów mających lądową granicę z RzeczpospolĘ po|sĘ,
a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie
obszaru obwodu
kaliningradzkiego, a także organ|zowania imprez
turyst}cznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w
zawieraniu umów o śryiadcznie
usług tuo§tycznych na terytorium Rzeczypospolitej
ńolŚłiej, w tym imprez zagranicznej tury§ryki przyjazdowej.

W imieniu

Niniejszy

ceMkat nie stanowi

PodstawY do W}sĘPienia przez Marszałka Województwa z roszczeniem, podstawą
do wysĘpienia przez Marszałka
z roszczeniem jest oryginał 8warancji. ceMikat wydaje
się na wniosek Wnioskodawcy i jego używanią możliwe jest jedynie
w przypadku
doręczenia Marszałkowi Województwa oryginału gwarancji.
WojewÓdztwa
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