
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S,A.
potwierdza n iniejszym udzielen ie gwa ra ncj i u bezpieczen iowej tu rystycznej

o numerze M 522635
ważnej od 01.09.2022 r" do 31.08.2023 r"

dotyczącex pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju,
a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów

za imprezę turysĘcznąlpowiązane usługi turystyczne

dIa

AT ANIMATOR MARCIN SZOPA
spełniającego wymogi

Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązany€h usługach turystycznycil
(tj. Dż, U. z zao r,, Doz. ż361)

Prżedmiotem 9warancJi,iegt;
-zapłata kwoĘ niezbędnej na pokrycie kosztów koitynuacji ińpfezy turystycżnej lub k6ztów powrotu do kraju, obejmujących w śzczególności koszty transpońu i
zakwaterowanial W tym takżet w uzasadńioaej wy§okośclt koszty ponisiońe przcż podfóżdych, w prżYpadku gdy zleceniodawca, wb.ew obowiązkowi, nie zapewnia
tej kontynuacji iub tego powrotu;
-erot Wplat wni6ionych §ćułem zapłaty a imprgĘ turystyczną lub każdą opłacoią uslugę przedslębiorcY ułatwlająceńu nabywanie powiązanych usług
turystYcznych, w przypadku gdY z pryczyn dotyeących zleceniodawcy lub osób, które dziaĘą w Jego imleniu, impreża turystyc.ńa lub którakolwiek opłacona
!§ługa pżedsiębior€y ułatwiaiącemu nabywanie powiążanych uslug t!ry§tyenych ni€ żstała !ub ni€ zostani€ zrealizowana,
"zwrot części wplat wni6ionych sułm żapłaty ża ińprezę turystyańą, odpowiadaiącą cęści imprczY turystyanej lub ża każdą u§ługę opłacońą przedsiębiorcy
ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turysĘcznych odpowiadającą ą*cl usługi, która nie ż6tała lub nie zGtanie zlealiżowana ż prżycżyn dotyczących
żleceńlodawcY !ub 6ób, które działają wjego imieniu"

Suma gwarancyjna wynosi
344 t67 u50 zł

slGNAL IDUNA GD
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Beneficjent Gwarancji ;

Marszałek Województwa ŚIąskiego
Każdy Podróżny, który zawarł umowę z AT ANIMATOR MARCIN SZOPA' w okresie

co stańowi ównowańość kwoĘ 75 000 EuRo (słownie! §iedemdżisiąt pieć Ęsięcy 00/100 EURo) przelieoną pźy 2a5t6owaniu ku§u średniego euro o9l6zone9o prze
Narodowy Bańk Polski po raz pieM§zy w .ok! wystawienia gwaran€ji to |e§t w dniu 03.01.2022 roku (1 EUR 4"5889 zł),

zomwlążanla Gwa.anta obejmu]ą ponizsze rŃzaję działaincńci wykonyrtane przez zlecenlcdaWc€:

1) organlzowanie imorez turystycżnvch na teMonum pańsM pozaeulopejskich ż Wykoźystanaem innego środka tran§ponu nlż transpoń lotniczv W ramach pżev/ożu cżafterowąo:
2) organizowanie implez turyslyczlych na teMoium panstw pozaeuropejskich. Jąeli nie ist realiżowana Usługa trans9ońowa:

W ramach pEewozu czań€rowĘo z Wyłąeeniem organlżowania imprez turystycżnych na lerytonum BństW mających lądową granlcę z Rżęaąpospolitą Polska, a W Dźypadku Federacji
Rosyjskiej - W obręble obwodu kaliningIadzkiego, oraż na teMorium fueczypGmlitej Polskiej, jeżeli ]st realizowana lsługa tlansrcńowa;

o|a? na tet^oium Rż{zyp6politej Polskiej, jeźeii nie jest realizowana Usługa transponowa:

olaz na leMorium futrzypGpolitej Polskje],]ęel] j6t realizowana usłUga (anspoftowa,

na ter}.torium fue.zypGpolitej Polski€.i, iezeli niejest realizowana !9łu9a transportowa:

ułatwian€ aabywanla powlazanycn usług !urystvcżnycn Wvkonywanycl na teMorium Danstw pożaeuro€]sNich, ]ąell ]6t reallzowana usuga transoońowei

!łatwlanie naDywanla powlazanycn usług turysiycznych wykonywónych na terrorium panstw pożaeuropejskich, ]eżelj nie Jęst realEowana uguga transrcfuwó]
Ulatwianle nabywania powlązanycn usłuq tursiyanYch Wykonywanycn na leMonum panstw europelskich Wymlenlonych W żałąanlku do rozponądzenia, JgeJi jst reatizowana usługa
trtsnsporowa z Wyiączenlem Ułatw6nia nabYwania rcWi?zanycń usług turstycznYch WYkonwanych na teMon!m krajów ma,]ących lądową 9ranlce z Rż@ąposrlitą Polską. a W pźYDadku
Federacji R6y.]skiej - W obrębie obwmju kaiininqradżkiego oraz na teMorium Rżeczyrcspolitej Polskie_], jeżeii jst realizowana usługa transpońowa;

transrcńowa z wyłączeniem ułatwiania nabYWania pow]ażanych usł!9 turystycżnvch Wykonywanycn na terytorium państw ma]ących ladową 9ranlcę z Rżecząpopolitą Polską,
a W ożypadku Federac]j R6y]5kie! , W oDrebie obwodu kaiiningradzkiego oraz na teMorium Rż@vp6pditej Poiskiei, ,]eżeli nie j6t realizowana usługa tltsnspońowa]

w obrębae oDwodu kalinlngradżkiego oraż na teMolium Rżecży@spolitej Polskle], ieżell]st r€lizowana u9u9a tEnspońowa;

uiaivianae nabywanla powiązanycn usłUg turysty.żnych Wvkonywanycn na terltorium panstw ma]ących ląOoWą qranEę z ffząŃspolita Polską, a W pżypadk! Fedelac.]i Ros}rskaej
- W obrebie obwodu kalinlngradzk]ego oraz na teMorium fuecypospolitej Polskiej, jezęli niejest realiżowana usługa transpońowa;
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10)

11)

12)

obowiązywania Gwarancji.

W imieniu SIGNAL IDUNA Polska TU s,A.
star.szy KieropĘik ds. xluczowvch KlientóW

,,, .ł/łł<l*4
joa,łrla Małek
t,

Niniejszy certyf]kat nie stanowi podstawy dla Marsżalka Wo.]ewództwa do Wystąpienia z roszczeniem. podsbwą do żądcnla zapłaty z Gwarancji Jest Wylqcznie oryginał
Gwarancji lub jej odpis potwierdżony przeż podmioty, które ją podpisały, certyfikat Wydaje 5ię na Wniosek Wnioskodawcy ijego używanie możliwe jest jedynie W
przypadku doręczenia lvlarszałkowi Województwa oryginałU 9Warancji.
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