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

imprezę tury Ęczną/powiązane usługi turysĘczne
!-_*

t--__--l----__

_

'_

---_!---

--l---!

L--_---L

dla
StówaŻyszen ie'M a.tk| Bożej Kró lowej Po koj u i Pojed
, ,l
UstawY adnia

z4

.,

ua

'i1,:",,r..; ,spełniające_gowylnogi1::..:.1,1

:...',,i ..

na n

i

a

turysĘcznych

:

""'"i#.rii,'.,uo,rlr'łg'.Y#5łu],.i"*'u"'!ch;usługach

:l

.,l,,:

:

,,

:

Przed miotem gwarancji jest:

.zapłaĘlolvoty'1niezĘdneJnapokłci..koztóW|on'tyńutcii'imprti.turys.tycznejlub'..kosztówpoWnotUdokraju,

obejmujących w szczególności koszty transpońu i zakwaterowania, w tym talde, w uzasadnionej wysokości, koszĘ
poniesione pzez podńźnycĘ w, prz.ypadku gdy.Zlećęniódawcai wb-rewóbowiążkowi, ńie zapewnia t j kontynuacji lub

tego powrotu;

-.ń.Ótu wpłat wniesionych sułem zapłat| za imprezę turystyczną tub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy
ułatuliającemu nabywanie powiązanych u łu9 tu]ystycznych, w przypadku gdy z plzyeyn dotyczących Zleceniodawcy
lub osób, lctóre działają w jego imieniu, impreza tulystyczna lub Kórikolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy
ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycźnych nie została lub ni zostani zrealizowana,
-zwrotu części wpłat wniesionych $ułem zapłat! za imprezę turystyczną, odpowiadająą częściimprezy turystycznej
lub za każdą usługę , opiacoiią. przed ft_bicĘy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych
odpowiadająą części usługi, Kóra nie została lub nie zostanie zreatizowana z przyczyn doĘczących Zteceniodawcy lub
osób, Kóre dziaĘą w ich jmieniu.
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kwoty 50 O0O,0O EURO (słownie: pięćdziesiąt Ęsięcy
przez Narodowy Bank Polski po raz

co stanowi równowa
kursu średniegoeu
02.01.2018 roku (1

=

4ł701 zł),

nta obejmują ponizsze rodzaje działalnośćwykonywane
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Marszałek Wojewó
u!. Kard. S. Wyszyński
Każdy Podróżny, który zawarł umowę ze Stowa
Białymstoku, w o
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Zleceniodawcę:

nie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich z wyko
em innego Środka transportu niz transport lotniczych w
czarterowego z wyłączeniem organizowania irnprez tu
na terytorium państ\ff mająrych lądową granicę z
politą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - w obrębie
ringradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
jezel
realizowana usługa transportowa;
owanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich,
nie jest reaiizowana usługa transportowa, z wyłączeniem
nia imprez turysĘcznych na terytorium państw mających lądową
z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej
jezeli
lj,
obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej
nie jest realizowana usługa transportowa;
tizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądow
aniĆÓ , Rrec.ąpospolitą Polską, a * [rrypadku Federacji Rosyjskiej
brębie obwodu kalin ingradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej
skiej, jezeli jest realizowana usługa transportowa;
lnizowanie imprez turysĘcznych na terytorium państw mających ląd
anicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej
obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolit
iej, jezeli
kiei,
usłuoa transportowa;
iezeli nie jest
iest realizowana usługa
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1O0 EURO) przeliczoną przy zastosowaniu
roku wy tawienia gwarancji to jest w dniu
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Niniejszy CeĄfikat
jest wyłącznie o
jego uzywanie mozl

a Podlaskiego
i 15-888 Białystok
zeniem Matki Bożej Królowej Pokoju i Pojednania w

e obowiązywania Gwarancji.

TU s.A.

ę,olyych

stanowi podstawy dla Marszałka Wo.
Gwarancji lub jej odpis potwierdzo
jest jedynie w przypadku

5dztwa do wystąpienia z rosaczeniem. Podstawą do ządania zapłaty z Gwarancji
lez podmioĘ, które ją podpisały. CeĘfikat wydaje się na wniosek Wnioskodawcy
rszałkowi Województwa orygin;łu gwarancji.
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