
Yaęceł,/ niż standard

GerĘ1fikat
AxA Ubezpieczenia ToWarzystwo Ubezpieczeń i Reaseku racji s.A.

poŚWiadcza naniejszym, iż działając na Wniosek

QUlcK ToURs Adam Falęcki
z siedzibą W 194oo olecko, ul. Nocznickiego 9/6
udzieliło gwarancji ubeżpieczeniowej o numerze 04.184.793

Waźnej od o9.o2,2o18do o8.o2.2o19

GWalancja spełnia Wymogi ustawyż dnia 29 sierpnia 1997 r, o usługach turystycznych
(tekstjednolity: Dz.U. 2 2oo4l. ńl223, poz,2268 z późn, zm.}. Beneflcl6ntom gwaranc|| jest

Marszałek Wojewódawa Warmińsko_1\,łazu§kiego

Pże,lnlotom griEncjl lBt:
1) zaplata kwoty nieżbędnej ia pokrycie kosztóW powrotu klieŃów Wnickodawcy z iepreryturystycżnej do miejsca q,jażd0 lub

planowane8o powrotu ż impre4] tuĄ§tycżnej w wypadku, €dy Wnioskodaw€ Wbrew obowiązkowi n]e żapewni tego powrotuj

2) &lot Wpłat Wniesionych Mulem kŃiy za impleżę tu,y§tyczną W \łypadku, gdy 2 pźyczyil dotycżących Wnioskodawcy o€z
osób, ktłe dzialają w jego imieniu, impreża tuĄ6t}Ęna ńie żostanje żreźlizowanai

3) elot dęści Wpłat wniesionrh !^ułem apłav ża impreżę tuD§iycźną, odpowiadąjącą części imprezy tuosvcznej, któla nie
zostanie Zealiżowana ż przyczyn do§tżących Wnioskodawc! 06z o§ób, Kłe dz]ałają Wjego ]ńienlu
_ stosownie do prżepiśów UstaMy ż dnia 29 si€rpnia 1997 r, o usluga.h turysty.żnych (Dż. |. z 2oo4 r. Nl 223, 90ż. 226a, z

suma gwalancyina Wynosi 217 000,00 złotych
(słownie: dwieście siedemnaście tysięcy 00/100 zł)

co stanowi róWnowańość kwoty 52037,12 EUR (slown]e: pięćdzies]ąt dwa §siąće fużydżieści siedem 121100 EUR), pęeliczoną ż
żastosowaniem kUEu śledniego eulo, ogloszon€Eo pu6z Narodoly Bank Polski po Ez piefusry w loku ulstawieńia gwalancji, to jeśt
w dniu 02,01-201a rcku (1EUR = 4,1701żł).

zobowlązania Gwarant6 obejmUją dżiala].ość Wnioskodawcy w akesie:

1) of&aniżołEuie imprcz fut)€vcznM l p.ś€dnicżenie na zleoenie klientów w za9ieraniu Umół o śwladcz€nls uslu8 tulF!Ęnych na
t€łtońUm p€ń§lw ouropejskich ż tłykor4Franbm lnn€8o śmdk! tran§pońU nź tanśpoń ldiniczy w ramach prżełozu cżańerowĘol

2) o€anizow8nlg lmpleż tulysvcżą,lh j pośr€dnicżonlo na zl6c6nI€ kll !ów w za$lłBniu umów o świ.dożenie Usługtulysvcźnrh na
te,ylonum łrąjów mająct{rl lądołą g€nicę z Rż€.zpc§roliĘ PolsĘ, a w prłp€dłu Fed9ladl Ro€yFkią w obĘbi6 ob§ż8ru ob$bdlJ
katiniĘr.d*i€go, a takżp oEanżowani€ impĘż tuĄ,§Vcznyó i pćrednicżon|o na ź€€nlo kll.ntód w 2ałl6|€nlu !móY/ o śłladcź+
nl§ o§ug tJry§§!ż.ryó na teModum Rz€crypo6polĘ FbIskiej, w vm impleż Zganio.nej tutys§ił prłjazdowoj.

Nin€jśł €ńńkór nia stanow podstawy do ryśtąpien]a pPez Marezatka Wojew5dzlła z rcsze€n]em, Podsiawą do tr}stąpien a paez Mal*łka
Wojąództwa z rcsżcżćn 6m ]€śt o]rgn6ł gw6Enc]i. ceMkót Wdąe się na wniośek Wniośkodawcy i ]ego uĄ&an e moŻ iwe jest ]edyn € W pEypadku

dorcczonia MaHalkNlWojeódżtwa oMhalu gwańńcji,


