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Europaisc~e Reiseyersicł1erung Ą(i

qddział w polsce
z siedzibą w Gdańsku

poświadcza, iż działając na wniosek organizatora
i pośrednika turystycznego

Agencja Turystyczna "Art<ądi~" s.c,
Marek Gabalew,cz, Ter~$~ ~~~alewicz

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczytnicka 43

wystawił w dniu 10 września 2012 r. gwarancję ubezpieczeniową na
kwotę 20 088,00 PLN, spełniającą wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych (tekst jednolity: Dz.U. 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późno zm., Dz.U. 2010
r. Nr 106 poz. 672, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. Dz.U.
2010 r. Nr 238 poz. 1584), której beneficjentem jest Marszałek Województwa
Dolnośląskiego.

Przedmiotem gwarancji jest:
• pokrycie kosztów powrotu klientów Zobowiązanego z imprezy turystycznej do miejsca

wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy
Zobowiązany wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,

• pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów Zobowiązanemu tytułem zapłaty za
imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Zobowiązanego oraz
osób, które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,

• pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów Zobowiązanemu tytułem
zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadająca części imprezy turystycznej, która nie
zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zobowiązanego oraz osoby, które
działają w jego imieniu,

na wypadek niewypłacalności Zobowiązanego, stosownie do postanowień ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 672).

Okres ważności gwarancji: od 18 września 2012 r. do 17 września 2013 r.
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