
ERGO 
Ubezpieczenia Podróży 

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

poświadcza, iż działajgc na wniosel< 
organizatora turystyki 

FUN WIND Paweł Jędrzejewski 
z siedzibg przy ul. Wał Miedzeszyński nr 377, 03-980 Warszawa 

wystawił dnia 11 stycznia 2021 r. gwarancję ubezpieczeniowg nr G/2021/2001A01 na l<wotę 127 358 PLN, spełniajqcq wymogi 
ustawy z dnia 2A listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powigzanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361), 
Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2507), której beneficjentem jest 
Marszałek Województwa Mazowieckiego. 

Przedmiotem gwarancji jest: 

• zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujgcych 
w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez 
podróżnych, w przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew obowigzkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu; 

• zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczng lub każdq opłaconq usługę przedsiębiorcy ułatwiajqcemu 
nabywanie powigzanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczgcych Zleceniodawcy lub osób, które 
działajq w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiajqcemu nabywanie 
powigzanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana; 

• zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczng odpowiadajqcq części imprezy turystycznej lub 
za każdq usługę opłacong przedsiębiorcy ułatwiajqcemu nabywanie powiqzanych usług turystycznych odpowiadajqcq części 
usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczgcych Zleceniodawcy lub osób, które działajg 
w ich imieniu, 

na wypadek niewypłacalności Zobowiqzanego, stosownie do postanowień ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 
turystycznych i powigzanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361). 

Okres ważności gwarancji: od 20 stycznia 2021 r. do 19 stycznia 2022 r. 

ERGO Reiseversicherung AG z siedzibq w Monacliium 
działajqca przez Oddział w Polsce 
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