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powvićrdza niniejszym udzieIenie gwarancji ubezpieczeniowej iurystycznej

dotyczącej

,i

-

lrnpr".ę turysĘczną

o numerze M202768

ważnej od rs kwiei;i"-zorą'.Jo r}1wietnia 2015n"

dla'

Prywatnego Biura Podróży SINDBAD Ryszarct Wójcik
Ustawy

. .z.Opola
z dnia 29 -,"1.?iT1'łnT'.:#ff$L'ach turysĘcznych

(t.j. oz' U. zŻ004 r. Nr 223, poz. Ż268, z późn. zmianarni

}

Przedmiotem gwarancji jest:
- pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub p|anowanego
powrotu z imprezy turysĘcznej w wypadku gdy Wnioskodawca wbrcw obowiąrkowi nie zapewnia tego
powrotu,
- pokrycie zwrotu wpłat wniesionych Ę1tułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z
przyczyn doĘczących Wnioskodawcy lub osób które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie
zostanie zreaiizowana,
_ pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych
Ętułem zapłaĘ za irnprezę turysĘczną odpowiadającą
części imprezy turysĘcznej, która nie zostanie zrealizowarta zprzyczyn doĘczących Wnioskodawcy lub
osób które działają w jego imleniu stcsownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach

turysĘcznych

$uma gwarancyjna wynosi
180 000,00 zł

co stanovłi równo'łartośćkwoĘ 43 ?'37,oI EURO (słowniel cztercizieścitrąl Ęsiące dwieście trzydzieści siedem
euro 01/100 EURO) przeliczona- przy zastosovuaniu kursu średnicaoeuro ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski po raz pierwszy w roku wYstawienia gwarancji to jest w dniu 2 sĘcznia 2014 roku (1 EUR'= 4l1631 zł).

Zobow;ązanla Gwaranta tlbejmują dzialalrrość Wnicskodawcy wykonyrvaną na terenie:

a.

Rzeczpospolita Polska (r,.l Ęm imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej) i kraje mające lądową
grłnicę z Rzeczpospc|itą Polską a lr'/ przypadku Federacji 'Ę'osyjskiej W obrębie obwodu
l.laliningradzkieqo' zEodnie z $ 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2013 r. rv spratvie
mininlJlnej wylokośćiSumy gwarancji bankowej lub ubczpieczeniowej wymagallej w związku z

działalnościąwykonywaną przez organizatorów turystyki i pc'średników turystycznych (Dz.U. z 201-l
r. poz. 511);

b. Państwa europejskle, z wykorzystaniem transpot'tu innego

niz iranspont lotniczy w ramach prZeWoZoV/
czarteroltrych fz wyłączenien"] Rzeczpospolitej Poiskiej oraz krajów nnających lądową granicę z
Rzeczpospolitą Polską a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębic obwodu ka|iningradzkiego), zgodnie
z $ 2 pkt 3 rotparządzenia z dnia 19 Kulietnia 2013 r" w sprawie nninimalnej vlysokościsumy gwaranc;i
bankowej lub ubezpieczenioV/eJ wyrnaganej r,v związku z działalnościąwykonywaną przez orgarrizatorov,l
trrrysĘki i po:;rednlków tury:tycznycn (Dz.LJ. z 2013 r' poz. 51i); zgodnie z przcplsaml wytJanyrl'i llł
podstawie art. t0 ust" 1 ustalvy zdnia29 sierpnla 1997 r. o usługach turystyczn;łch.

Beneficjent Gvła ra ncjE :
rszałek Województwa opolskiego
Ul. Piastowska 14;45-0S2 Opole
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Niniejszy Cenyfikat nie stanowi podstawy cla Marszałka Wojewódz|wa do wvstąlienia z roszczeniem. Podstawą do wystąpicnia
przez Marszałka Województwa z roszczenienl ;est Ę|ko i wyłącznie oryginał gwarancji. Certyfikat wydaje się na wniosek
Wnioskodawcy i jego użvwanie możliwe. jest jeoyrlie w przYpadku doręczenia Marszał!<owi Województwa oryglnału gwcrancjl

