
ERGO

ERCO Reiseversicherung AG
z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce

poświadcza, iż dziaŁajqc na wniosek
organizatora turystyki

Blue Style Spółki z ograniczonq odpowiedzialnościq
z siedzibą  przy ul. Pruszkowskiej. nr 29 lok. U1, 02-119 Warszawa

z dniem 07 stycznia  2022  r. podwyższył sumę gwarancji ubezpieczeniowej nr G/2021/2001402 z dnia  14 stycznia  2021  r. do
łqcznej   kwoty  15   960  000   PLN,  spełniajqcą  wymogi   ustciwy  z  dnia   24   listopoda   2017   r.   o   imprezach   turystycznych
i powiqzcinych   usługach  turystycznych   (Dz.U.   2017   poz.   2361),   Rozporzqdzenie   Ministro   Rozwoju   i   Finansów   z   dnia
27 grudnia  2017  r.  (Dz.U. 2017 poz.  2507),  której  beneficj.entem j.est Marszatek Województwa Mazowieckiego`

Przedmiotem gwarancji jest:

•    zcipłcito kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacj.i imprezy turystycznej. lub kosztów powrotu do kraj.u, obejmuj.qq/ch
w szczególności koszty trcinsportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez

podróżnych, w przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew obowiqzkowi, nie zopewnio tej kontynuocji lub tego powrotu;.
•    zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdq opłaconq usługę przedsiębiorcy ułatwiajqcemu

nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypcidku gdy z przyczyn dotyczqcych Zleceniodawcy lub osób, które
działajq wjego imieniu, impreza turystyczno lub którcikolwiek optcicona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu ncibywanie
powiqzanych usług turystycznych nie zostciła lub nie zostanie zrealizowana;

•    zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystycznq odpowiadającq części imprezy turystycznej lub
za każdq usługę opłciconq przedsiębiorqy ułcitwiaj.qcemu nabywanie powiqzanych usług turystycznych odpowiQdajqcq części
usługi,  którQ nie została  lub nie zostanie zrealizowc]no z przyczyn dotyczqcych Zleceniodawcy lub osób,  które dziciłajq
w ich  imieniu,

na wypcidek niewypłocolności Zobowiqzanego, stosownie do postcinowień  ustawy z dnia  24 listopcida  2017 r. o  imprezach
turystycznych i powiqzanych usługach turystycznych  (Dz.U.  2017 poz. 2361).

Okres ważności gwarancji: od 23 stycznio 2021 r. do 22 stycznia 2022 r.

ERG0 Reiseversicherung AG z siedzibq w Monachium
działajqca przez Oddział w Po!sce

Gdańsk dn. 07 stycznia  2022  r.
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