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SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
potwierdza niniejszym udzielenie 9warancji ubezpleczeniowej turystyczrre]

o numerze M 522975
ważnej od 10.10.2022 r. do O9.10.2O23 r.

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

za imprezę turysĘczną/powiązane usługi turysĘczne

dla
SWIM TEST ToUR s.c.

Aleksandra Lach-Rom ańskau Małgo rzata Lach

spełniającego wymogi
Ustawy z dnia 24 tistopada 2oL7 r. o imprezach turysĘcznych i powiązanych usługach turysĘcznych

(§. Dz. U. zż077 r,, poz. 2361)
Przedmiotem gwarancji jest:

-zapłata kwóty niezbędnej na pokrycie kosztów konĘnuacji imprezy turysĘcznej lub kosztów powrotu
do kĘu, obejmujących w szczególności koszĘ transpońu i zaloryaterowania, w Ęm takŻe, w
uzasadnionej wysokości, koszĘ poniesione przezpodróżnych, Lv przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew
obowiązkowi, nie zapewnia tej konĘnuacji lub tego powrotu;
_zvłrot wpłat wniesiorr|ch ĘĄułem zapłaĘ za imprezę turysĘczną lub kaŻdą opłaconą usługę
przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turysĘcznyeh, vł przypadku gdy z
przycryn doĘczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, irłpreza turystyczna lub
którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorry ułatwiającemu nabywanie powiązanych usłu9
turyswcznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
-zw.oi części wpłat wniesionych Ęltułem zapłaĘ za imprezę turystyczną, odpowiadająeą częŚci imprezy
turysĘcznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług
turysĘcznych odpowiadającą części usługi. która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przYczyn
,doĘczących Zleceniodawcy Iub osób, które działają w jego imieniu.

Suma gwaran€yjna wynosi
22g.445|00 PLN

co stanowi rólvnorruańość kwoty 5o"oo0,00 EUR.O (słownie: pięćdziesiąt Ęsięcy 00/100 EURO) przeliczoną przy
zastosowaniu kursu średni€go euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy vł roku
wystawienia gwarancji to jest w dniu 03.01.2022 roku (1 EUR-Ą5889 zł).

Zobowiązania Gwaranta otrejniują ponizsze rodzaje działalnoŚci wykonyvvane przez Z|eceniodawcę:

1) orqanizowanie imprez turystycżnyeh na terytorilm państw europejskich Wymienionych W załączniku do rozpoządzenia z Wykorzystanien1 inneqo' 
śródra transportu niż transpoń lotniczy W ramach przewozu czarterowego z Wyłączeniem organizcwania imprez turvstycznych na terytorium

pańsw mających lądową granicę z Rżecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - w obrębie obwodu kalinin9radzkiegc, oraz na

terytoriUm Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest realiżowana usłUga tr3nsportoWa;
7) organizowanie imprezturystycznych na teMoriun,] paristw europejskich Wymienicnych w Załączniku do rozpoaądzenla, jeŻc|i nie jest realizowana

usługa transportowa, Z wyłączeniem organizowdnia imprez turystycznych na terytorium p3ństw mająrych lądorłą granrcę Z Rżecząpospolitą
Polską, a w przypadku Federacji Ros.ljskiej - W obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypcspolitej Po|skiej, jeŻeli nie jest

realizowana usługa transpońowa;
3) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową gf3nicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej

, W obrębie obwodu kaliningradżkiego, oraz na terytorium Rżeczypospolitej Polsk:ej, jeżeli jest realizowana UsłUga transpotowa;
4) olganizowanie imprez turystycznych na terytoriurn państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a W przypadku Fedefacji Rosyjskiej

- w obrqbie obWodU kaliningrac]Zkiego oraz na terytoriUm Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest realizowana u5łU9a transpoltowa;

Beneficjent Gwarancji :

Marszałek Województwa Małopolskiego
Każdy Podróżny, który zawarł umowę z (SWIM TEST TOUR S.C.

Aleksandra Lach-Romańska, Małgorzata Lach), w okresie obowiązywania Gwarancji.

W imieniu sIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Klientów

Ninlejszy cerMikat nie stanowl podstawy dla Mar§Załka Województwa do Wystąpienia ż rosżc2eniem, Podstawą do żądania Zapłaty z Gvjarancji

iest lvyłącznie oryginał Gwarani;l lub jej odpis petwierdzony przez podmioty, które ją podpisały, Ceffikat wydaje się na wniosek Wnioskodawry i

jego używanie moź|iwe jest jedynie W pfypadku doręczenia Marszałkowi Województrła oryginału gwarancji.


