
SIGNAL IDUNA

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczef S.A'
potwierdza niniejszym udzielen ie gwa rancji u bezpieczeniowej tu rystyczne.l

dotycz4cej pokrycia
koszt6w powrotu klient6w do kraju,

a takie zwrotu wplat wniesionych przez klient6w
za imprezq turystYcznE

o numerze M 203472
wainej od 18.09.2014 r. do 17.09.2015 r"

oa

Biura Turystyki Szkolnej,,Ettrotrampi ng"

' W imieniu SIGNAL IDUNA Polska TU S'A'

siedzibe w Opolu

spelniajqcej wymogl
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o uslugach turystycznych

(t.j. Dz. tJ.22004 r. Nr 223, poz.2268, z p62n. zmianami)

Przedmiotem gwa rancji jest:
pokrycie koszt6w powrotu klienta do kraju, w przypadku gdy organizator
turystyki/po6rednik turystyczny wbrew obowiqzkowi nie zapewnia tego powrotu,
pokrycie zwrotu wptat wniesionych przez klient6w organizatora turystyki/poSrednika
turystycznrrgo w razie niewykonania przez niego zobowiqzali umownych'

Suma gwarancyjna wynosi

3L2 232,50 zlotych
co stanowi r6wnowarto6i 75 000 EUR (slownie: siedemdziesi4t piqi tysiqcy 00/100 EUR) przeliczonq przy

zastqbowaniu kursrl Sredniego euro ogloszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia

gwaiancji to jest w dniu 02.01.2014 roku (1 EUR= 4,1631 zt)

, M"':,"#i"J;ljt"Tu?yff3t"'o'"',:il"n.

Zobowiazahia Gwaranta obejmui4 dzialalrro:ii Wr rioskodawcy wykonywanq na terenie:

a tuecipospolita potska (w tym imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej) i kraje majEce lAdowa granicQ a w.puypadku Federacji Rosyiskiej w

obrebie obwodu kaliningradzkieqo, zgodnie z 5 2 pkl 4 tozporz4dzenia z dn:a 19 kwietnia 2013 r. w oko6ci sumy gwarancji bankowej lub

rJbeipieczenioweiwymaganeiwzwiqit(uzdziaialno6ciqwykonywanqprzezorgrnizator6wturystyki ipo (Dz.U z2013r'poz.511);

O, pjristuva europe.lskie, z wykorzystanrem transpofu innego ni2 transport lohriczy wlramach przewoz6w czarterowych (z wyl4czeniem Rzeczpospolitej Polskiej oraz

rkraj6w mai4cych ladow4 granice z Rzeczpospolit4 PolskA a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrqbie obwodu kaliningradzkiego),zgodnie z ! 2 pkt 3

,' roiporz4dzeiia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawle minimalnej wysoko6ci sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczenlowej wymaganej w zwi4zku z dzialalnoaciA

I wykonywanApzezorganizator6vvturystykiipo6rednik6wturystycznych(Dz.U.z2013r.poz.5tl);
ci': paristwa pozieuropejskie z wykorzystaniem innego 6rodka transpottu ni2 transport lotniczy w ramach puewozu czafterowego (z wyl4czeniem Rzeczpospolitej Polskiej

' ia z dnia 19 twietnia ZOif r. w sprawie minimalnej wysokolci sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczenrowei wymaganej w zwi4zku z dzialalno6ci4

; przez organizator6w turystyki i poirednik6w turystycznycll (Dz.U. z 2013 r. poz. 511).
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do wystEpienia przez Marszalka Wojewddztwa

u2ywanie mo2liwe jest jedynie w przypadku dorqczenia

l'larszalkowr Wojeviodzh!a oryg nalu grrarancj'


