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GeĘ'fikat
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

poświadcza n i n i ejs4lm, iż działaląc na wn iosek

QUICK TOURS
z siedzibą w 19-400 Olecko, przy ul. Nocznickiego 9/6

udzieliło gwarancji ubezpieczeniowej o numerze 03.304.256
waznej od 09.02.2O17 do 08,02.2OL8

Gwarancja spełnia wymogi ustawy zdnia29 sierpnia t997 r. o usługach turystycznych
(tekst jednolity: Dz.U. z2OO4 r.nr 223,poz,2268zpóźn. zm.), BeneflcJentem gwalancjljest

Marszałek Województwa Warmi ńsko Mazu rskiego

Przedmiotem gwarancji jest:

l) zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientóW Wnioskodawcy z imprery turystycznej do miejsca wyjazdu lub

planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy Wnioskodawca wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu;

2) zwrot Wpłat Wniesionych §^ułem zapłaly za imprezę turystyczną W Wypadku, Edy z prtyczyn dotyczących Wnioskodawcy oraz

osób, które działają W jego imieniu, impreza turystyczna nie Zostanie zrealizowana;
3) zwrot części wpłat wniesionych q^ułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą częŚci imprezy turystycznej, która nie

zostanie zrealizowana z pzyczyn dotyczących Wnioskodawcy oraz osób, Kóre działają w jego imieniu
- stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z2OO4 r. Nl 223, poz.2268, z
późn. zm.).

Suma glvarancyina wynosi 175 000,00 złotych
(słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy OO/LOO zł)

co stanowi równowańość kwoty 39 631,32 EUR (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trrydzieści jeden 321100 EUR),

przeliczoną z zastosowaniem kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia
gwarancji, to jest W dniu o2.ot.2o17 roku (1 EUR = 4,4t57 zł).

Zobowiązania Gwaranta obejmują działalność Wnioskodawcy w zakresie:

1) organizowania imprez tur},stycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług tur},§tycznych na
terytorium państw europejskich z urykorz}4staniem innego środka transportu niż transport lotniczy W ramach paewozu czańerowego,

2) organizowania imprez turystycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie uśug tury§tycznych na
terytorium krajów mających lądową granicę z RzeczpospolĘ Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu
kaliningradzkiego, a także organizowania imprez tur},stycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o Świadcznie
usług turysrycznych na terytorium Rzecuypospolitej Polskiej, w tym imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej.

W imieniu Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Województwa z roszczeniem jest oryginał gwarancji. ceMikat Wydaje się na Wniosek Wnioskodawcy i jego używanie możliwe jest jedynie W przypadku

doręczenia Marszałkowi Województwa oryginału gwarancji.
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