
więcei / niŻ standard

Gertyfikat
DG Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S'A.

poświadcza n i n i ejszym, iz działaląc na wn iosek

Milltour & Europatravel Marzena Kroll
z siedzibą w O|sztynie 70-523, u|. Partyzantów 68/69

udzie|iło gwarancji ubezpieczeniowej o numerze 03.901.826
ważnej od 01.11.2017 do 31.10.2oL8

Gwarancja spełnia wymogi ustawy zdnia29 sierpnia L997 r, o usługach turystycznych
(tekst jedno|ity: Dz.U. z2oo4 r. nr 223, poz.2268 z późn, zm'). Benef|c|entem gwarancjljest

M a rszałek Województwa Wa rm i ńsko-Mazowi eckiego

Pzedmiotem g;warancJl lest:

l) zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu k|ientówWnioskodawcyz imprezyturystycznej do miejsca wyjazdu lub
p|anowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy Wnioskodawca wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu;

2| łurot wpłat wniesionych tytułem zap|aty za imprezę turystyczną w Wypadku, gdy zprzyczyn dotyczących Wnioskodawcy oraz
osób, które działaja w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrea|izowana;

3) Zwrot części wpłat wniesionych Mułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadajacą części imprezy turystycznej, Kóra nie
zostanie zrea|izowana zWzyczyn dotyczących Wnioskodawcy oraz osób, które działają w jego iorieniu
. stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2oo4 r. Nr 223, poz.2268, z
późn. zm.).

Suma gwalancyina Wynosi 22o 785'00 złotych
(stownie: dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięó oo/7oo z,t)

co stanowi równowańość kwoty 50 000 EUR (słownie: pięćdziesiat tysięcy 00/100 EUR), prze|iczona z zastosowaniem kursu średniego
euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Po|ski po raz pierwszy W roku wystawienia gwarancji, to jest w dniu 02.01.2017 roku (1 EUR
= 4,4L57 zł).

Zobowiązania Gwaranta obejmują działaInośó Wnioskodawcy W zakresie:

1) organizowanie imprez tulystycznych i pośredniczenie na z|ecenie k|ientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na
terytorium państw europejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transpoń |otnicry w ramach pzewozu czarterowego,

2) organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na z|ecenie k|ientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na
terytorium krajów mających |ądową granicę z RzeczpospoliĘ Po|ską a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu
ka|iningradzkiego' a także organizowanie imprez tur}Etycznych i pośredniczenie na z|ecenie k|ientów w zawieraniu umów o śrviadcze.
nie usług tur},stycznych na terytorium Rzecrypospo|itej Po|skiej' w tym imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej.

Niniejszy ceĄ/fikat nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Marszałka
WojewÓdztwa z roszczeniem jest orygnał gwarancji. ceĄ/fikat wydaje się na
doręczenia Marszałkowi Województwa oryg|nału gwarancji.

z roszczeniem. Podstawą do wystąpienia przez Marszałka
wniosek Wnioskodawcy i jego używanie moź|iwe jest jedynie w przypadku


