
SIGNAL IDUNA

CERTYFIKAT
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystv`ro Ubezpjeczefi S.A.

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej
o numerze M  519812

wa±nej od 31.05.2021 I. do 30.05.2022 r.
dotyczacej pokrycia  koszt6w p®wrotu klient6w do kraju,

a tak±e zwrotu wplat `Arniesi®nych przez klient6w
za impreze turystyczna/powiazane uslugi turystyczne

dla
SzkoJa Aktywnego Wypoczynku ,,FRAJ DA"

Magdalena Jedrzejczyk
Czarnocin 2, 72-112 Stepnica

spelniajacego wymogi
Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. a imprezach turystycznych i powiazanych uslugach turystycznych

(tj.  Dz.  U.  z 2017 ro,  poz.  2361)
Plzedmiotem gwa ranqj i jest:

-zapJata  kwoty  niezbednej  na  pokrycie  koszt6w  kontyniiacji  imprezy turystyczllej  lub  kosztow  powrotu  do  kraju,
obejmujacych w szczeg6lr]oscj koap/ transpoltu i zakwaterowania, w tym takze, w Lizasadnionej wysokosti, koszty
poniesione przez podr62nych, w przypadku gdy Z[eceniodawca, wbrew obowiazkowi, nie zapewnia tej kontynuaqji lub
tego powrotu;
-z`Arrot  wplat  wniesionych   tytulem   zaplaty  za   imprezq   turystyczna   IUD   ka±da   oplacong   usluge   przedsiebjorcy
ufat`^riajacemu nat)y`^ranie powiazanych iislug turystycznycli, w przypadku gdy z przyczyn dotyczacych Zleceniodawcy
lul)  os6l),  kt6f-e  dzialaja  w  jego  imieniu,  imprezai  turystyczna  tub  ktorakolwiek  oplacona  usluga  przedsiebiorcy
ulat`A/iajacemu naby`^/anie powiazanych uslLIg turystytznych nie zostala lLlb die zostanie zrealizowana,
-z`^rrot aesti wplat wTliesionych tytutem zap+aty za jmpreze turystycznar odpowiadajaca czesci imprezy turystycznej
tub   za   ka2da   u§luge   oplacona    przedsiebioncy   qlat`^riajacemu   nabywanie   powiazanych   uslug   turystycznych
odpowiadajaca czQSci  uslugi,  Ict6ra  nie zostala IUD f`ie zostafiie zrealizowana z przyczyn dotyczacych Zleceniodawcy
lull os6b, ktbre dziafaja w jego imieniu.

Suma gwarancyjna wynosi
17 056,88 zl

co  stanowi  r6wnowartos€  kwoty  3  750,00  euro  (slownie  euro:  trzy tysiace  siedemset pie€dziesiat  i  00/100
EURO)  przeliczona  przy zastosowaniu  kursu  Srednjeg®  euro  ogtoszonego przez  Narodowy  Bank  Polski  po  raz
pierwsay W r®ku wystawienia gwarancjj to jest w dniu 04.01.2021 roku (1 FUR 4,5485 zl).

Zobowiazanla Gwaranta obejmuja ponizsze rodzaje dzjatalndscl wykonywane przez Zleceniodawce:
1)        organizowanie lmprez turystycznych na terytorium pahstw majacych ledowa granice z Rzeczapospolita polska, a w przypadku Federacjl  Roswiskiej -w obrebie

obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium  Rzeczypospolite] Polskiej, je±eli rfe jest realizowane usfuga transportowa;

Benefiq-ent Gwaranqji:
Marszalek Wojew6dztwa Zacliodniopomorskiego

Ka±dy Podr6Zny, kt6ry zawarl umowe z Szkola Aktywnego Wypoczynku „FRAJDA",
w okresie obowiazywania Gwaranqji.

W imieniu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
zy I{ierowEjk ds. I{luczowych Klient6w

•=¥;-sti
Manna

Niniejszy Certyfikat nje stanowi podstawy dla Marszalka Wojew6dztwa do wystapienia z roszczeniem. Podstawa do Zadanja zaptaty z Gwarancji jest wylacznie
oryginal Gwarancji lub jej odpis potwierdzony przez podmioty, ktdre ja podpisafy.   Certyfikat wydaje sis na wniosek Wnioskodawcy i jego uzywanie mozliwe
jest jedynie w przypadku doreczenia Marszatkowi Wojew6dztwa oryginatu gwarancji,


