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z sledzibą w Chorzowie, przy ul. Wrocławshiej
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ważnej od 31.08.20 t7 r. do 30.08.2018r.
Gwarancja spełnia wymogi ustawy zdnia29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
(tekst jednolity: Dz.U, z 2oo4 r. nr 223, poz. 2268 z póŹn. zm.). Beneficjentem gwarancji jest
Marszałek Województwa Śląskiego
Przedmiotem gwarancji jest:

1) zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientóW Zleceniodawcy

Z imprezytUryStycznej

do miejsca wyjazdu

Iub

p|anowanego powrotu Z imprezy turyStycznej w wypadku, gdy Zleceniodawca Wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu;
2) zwrot Wpłat Wniesionych §tułem zapłaty za imprezę turyStyczną W Wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy oraz

osób, Kóre działają W jego imieniu, impreza tUrystycżna nie zostanie zrealizowanai
3) zwrot częściwpłat wniesionych Mułem zapłaty za imprezę turyStyczną, odpowiadającą częŚci imprezy turystycznej, KÓra nie
zostanie zrealizowanazprzyczyn dotyczących Zleceniodawcyorazosób, które działająW jego imieniu
- stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, o usługach turystycznych (Dz, U. z 2004 r. Nr 223, Poz,2268, z
późn. zm.),

Suma gwarancyjna wynosi 123.639,60

ż

(słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące sześćsettrzydzieścidziewięĆ złotych 60/100)
co stanowi równowańość kwoty 28.0OO EUR (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy EUR 00/100), przeliczoną z zastosowaniem kursu
średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierws4y w roku wystawienia gwarancji, to jest W dniu 02.01.2017
roku (1 EUR = 4,4t57 zł).
Zobowiązania Gwaranta obejmują działalnośćZleceniodawcy w zakresie:
l.organizowania imprez turystycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o Świadczenie usług turysrycznych na
terytorium państw europejskich z Wykorrystaniem innego środkatranspońu niŻ transpoń lotniczy w ramach przewozu czańerowego, z
wyłączeniem pK 2;
2.organizowania imprez turysvcznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o Świadczenie usług turys§cznych na
terytorium kĘjów mających lądową granicę z RzeczpospoliĘ Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu
kaliningradzkiego, a także organizowania imprez turystycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o
świadczenie usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, W tym imprez zagranicznej turystyki prryjazdowej.

AXA Ubezpigczenia Towanystwo
!.Jbezpieczeń i Reasekuracji §. A.
ul, Chłodna 51, 0&867 War§zawa

N|P: 107-00-06-155. REGON: 140806789
Sąd Reionowy dla m,st, Warszaury
Xll Wydział 6ospodarczy KRS, Nr KR§ 0000271543

W imieniu AXA Towarzystvva Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A,
RegionaInego Oddziału

Dvr rkt;,
i.Q, iJuiaCj,Jl,]e,§o tv

Katowicach

Kierownik Spzedaży ds. Ubezpieczeń

Turyslycznych

Depańament U beepieczeń Turystycznych
Oddział Regionalny w Katowicach
ul. Kossutha 9,4a-u4 Katowice
lel. (32)720-07-14

przez Marszałka
Niniejszy cerqfikat nie stanowi podstawy do Wystąpienia przez Marsąałka Województwa Z roszczeniem. Podstawą do v\rystąpienia
Zleceniodawcy jego Uźyvvanie moŻliwe jest jedynie w przypadku

Wo,]ewództwa Z roszczeniem jest oryginał gwarancji. certi.fłkat Wydaje się na Wniosek
doręcZenia N4arszałkowi WojeWództvva oryginału gwarancji.

