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Niniejszy cerq/f kat n e stanow podstawy dla lv]ŻEŻałka Województwa do BvstEplen]a z rosŻaeni€m' Podstawą do Wystąp en a
pŻez Marszaik. Wojey/ódzhla z rosz-eniem jesi tylko i Wyłączn]e oryginał gwarancji. c€Mkat Wyd.je 5ię na Wniosek
Wn]oskodawc} ]jego Używanie możl we jest jedyn e w puypadku doręczen]a Nl.lsŻalkowi Województlva oryginałU qwaranc]

GERTYFIKAT
potwidrdza nini€jszym L]dz elen e gwarancji ubezpiecŻeniowej turystyanej

ootyczącej pokrycia kosztów powrotu kli€ntów do kraju'
a także erotu wpłat wniesionych prz€z klientów

za ińpr€zę turysĘcŹną
o numdr:€ M 201872

ważnej od 1a.o9.2o13r. d o 17 'o9 .2014 l '

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
oddział w Zamościu

spełniającego wymogi
UstawY ż dnia 29 si€rpnia 1997 roku o uśługach turystycznych

(t'j' 0Ż. U. z 2004 r' Nr 223, poŻ' 2268, z późn. zmianami )

Pżedmiot€m gwa.ancji jest:
- pokrycie kosztów powrotu klientówŻ impr€zy turystycznej do miejśca wyjazdu lub planowanego
powrotu z imprezy turystycznei w wyPadku gdyWnioskodawca wbr€w obowiązkowinie Żap€wnia tego

_ pokrycie Żw.otu wpłat wniesionych tytuł€m zaPłaty za imprezę turystyczną w wypadku.gdy z
PrzY.zyn dotyczącYch wnioskodawcy lub o!ób któfe dzialająwiego imieniu imPreza turystyczna nie
zostanie Żr€al jzowana,
- pokrycie zwrotu części wPłat wniesionych tytuł€m Żapłaty za impr€żę turystyczną odpowiadają€ą
części imprezy turystycznei, która nie zostanie żrealiżowana ż przYczyn dotyczący.h wnioskodawcY lub
osób które dżiałaiąwiego imi€niu stosownie do ustawy z dnia 29 si€rpnia 1997 i' o usługach
turystyczny.h

Suma gwarancyjna vvynosi
113 878'80 zł

.o stanowi równowartość kwoĘ 28 00o EuR (słownie| dwadŹieścia osi€m Ęsięcy 00/100 EURo) przeliczoną
pEy Żaśtosowańiu ku.su ś.€dniego €u.o ogłoszoDego Przez NarodowY Bank PolŚki po raŻ pi€M!Ży w roku
wyśtawienia gwarancji to j€st w dniu 3 sĘtŻdia 2013 roku
(1EuR= 4/64 zł).
Żobowązanla Gwaranta obejmlją dzialalność Wn]oskodawcy WYkonylvaną na teren e:

a' FŻeczpospolita Poska (W tym mpreŻ zagran]cŻnej turystyk] prłazdowej) i kraje mające lądową qranicę z
RŻeczpospoIiĘ Polską a w przypadku Federacli Rosiskiej w obĘbi€ obwod! kal]njn9.adŻkle9o, zgodnie Ż q 2 pK
4.rozpolządz€na z dnia 19 kwetna 2013 r' w sprawie m]nlmalnej wysokości sumy gwarancji bankow€j llb
ubezpi€czen]ow€j wymaganą w związku z działa nośc ą Wykon}.lvaną prŻeŻ organżatorów turystyki i pośfednikóW
tua)tycr ry(5 (Dz.U. z 2013 . poz. 511);

b' Pańshrva europejskie, z wyko2ystaniem iransportu innego niż tGnspoń ]otnic?y W ramach pżewozow
cŻańelowych (z wyłączen em RŻ€czpospo itej Polskej oraz kajóW mających lądową graiicę z RŻeczpospolitą' Polską a w przypadku Fedetaqi Rosiskiej W obrębie obwodu kalininqr.dŻki€go), zgodnie z s 2 pkt 3
rozporządzen a z dnia 19 kwietnia 2013 r' W sprawe mnmalnej W}sokości sumy gwar.ncji bankowel Ub
lbezpieczen owel Wymaqanej w &iąŻku z dziala nością Wykonylvaną pzez olganizatorów turystyk i poślednkóW
tLlrystycznych (DŻ'U' Ż 2013 r' poz' 511);

Żgodni€ z przepisa'ni Wydanym na podstaw e art' 10 L]st' 1 ustawY ż dn]a 29 serpn]a 1997 r' o UŚłUqa.h

Benef icjent Gwarancji:
Marszałek wojeWództwa Lubelskie9o

ul. Spokojna 4; 20-074 Lublin

IPUNA Polska TU S.A.


