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Ustawy z dnia 24 listopada 2o17 r. o imprezach turysĘcznych i powiązanyeh usługaeh turystycznych
(tj. Dz. U. 22017 r., poz.2361)

Przedmiotem gwarancji jest:
-zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosńów kontYnuacji imprezy turysty€znej lub kosztów powrotu do kraju,
obejmujących w szczególności koszĘ transportu i zakwaterowania, w Ęm także, w uzasadnionej wysokości' kosztY
poniesione przez podróżnych' w przypadku gdy zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej konĘnuacji lub
tego powrotu;
-zr^'rot wpłat wniesionych sułem Żapłaty za imprezę turystYczną lub kaźdą opłaeoną usługę przedsiębiorcy
ułatwiająeemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy zpnyczyn dotyczących zleceniodawcy
lub osrib, Kóre działają W je99 imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek' opłacona usługa przedsiębiorcy

' ułatvviającemu nabywanie powiązanych usług turystYcznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
*zwrot części wpłat wniesionych tytuł€m zapłaĘ za imprezę turystyczną' odpowiadająeą częśei imprezy turystycznej
lub za każdą usługę opłaconą przedslębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych
odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przy€zYn dotyczących Zleceniodawcy
lub osób" które działają w jego imieniu.

Surma gwarancyjna wynosi
27o ooo,00 zł

co stanowi równowartość kwoĘ 62767B4 euro (słownie euro: sześćdziesiąt dwa Ęsiące siedemset
sześćdziesiąt siedem i 34ILoo EURO) przeliczoną przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji to jest w dniu 2 sĘcznia 2o19 roku (1
EUR= 4,30i6 zł).

Zclbowiązania Gwaranta obejmują poniższe rodzaje działalności wykonywaRe przez Zleeenlodawcę:
l) organizotlanie imprez turystycŹnych na terytorium państw pozaeuropeiskich z WykorŻystaniern innego środka transportu niż transport lotniczy W ramach

przewozu czańerowego;
2) crganizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich Z WykoEystaniem innego środka transpońu niż transooń lotniczych W ramach

przewozu czańerowego z wyłąaeniem organizowania imprez turystycznych na terytorium państu mających lądową granicę z RŻecŻąpospolitą Polską, a W
przypadku Fedemcji Rosyjskiej - w obrębie obwodu kaliningradŻkiego, oraz na terytońum RŻeezypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizowana usługa
t-,anspońowa;

]) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich, jeżeh nie jest reallzoyrana usługa transportowa, Ź'wyłącŻeniem organizowania imprez
turystyanych na terytorium państw mających lądową granicę z RŻecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - vJ obrębie obwodu

:: kalhingĘdzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, jeże|i nie iest realizowana usługa transportowai
4) organlzowąnie imprez turystycznych na terytorium państvv mających lądową granicę z RŻecząpospciĘ Polską, a }v puypadku Federacji Rosiskiej _ W obrębie

obwodu kaliningradzkiąo, oraz na terytorium Rzerypospo|jtej Polskiej, jeżelijest realizowana Usługa transpottowa;
5) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw maiących lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a W pląpadku Federacji Rosiskiej - W obrębie

obwodu kaliningradzkiego oraz na terńoriUm Rzeczypospo|itej Polskiej, jeżeli nie jest realizowana usługa trdnsportowa;

Beneficjent Gwarancji :

Marszałek Województwa WieIkopolskaego
Każdy Podróżny, który zawarł umowę z,,KORSARZ'' Biuro Usług TurysĘcznych s.c.

w okresie obowiązywania Gwarancji.

Polska TU S.A.
Klientów

Niniejszy ceMikat nie stanowi podstawy d|a Marszałka Województwa do Wystąpienia z rogzezenlem' Podstawą flo żądania zapław z Gwarancji
jest Wyłącznie oryginał Gwarancji lub jej odpis potwierdzony przez podmioty, które ją podpisały. eerryfikat Wydaje 5ię na Wniosek Wnioskodawcy i
jego używanie moŹliwe jest jedynie w przyparJku doręczenia Marszałkowi Województwa oryginału qwarancji.

CERTYFIKAT
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń 5.A.

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieezeniowej turystyr:znej
o numerze M 5L6627

ważnej od 18.09.2019 r" do 17.o9.2o2o r.
doĘczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju,

a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów
za im prezę turystyczną/ powiązane usłu gi tu rysĘezne

",KORSARZ'' Biuro Usług TurysĘcznych s"c.

ń


