MARSZAI.EK
WOJEWODZTWA
Warminsko -Maz urskiego

Olsztyn, 30.07.2013 r.

T-ilt.5222.1t2.2013

ZASWIADCZENIE

Nr

15/0841/2004

o zmianie wpisu do Rejestru Organizator6w i PoSrednik6w Turystycznych

Woj ew6dztwa Warmirfisko

-

Mazurskiego

zgodniezart'4ust. l,art.5iart.Tust. lustawyzdnia2gsierpnialggTr.ouslugachturystycznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) oraz art. 65 ustawy z dnia 2 lipca ZOO+ r. o -swobodzie
'art.
dzialalno6ci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.), a tak2e
Zl7 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. l1il ze zm.),
zalwiadczenie wydane:

Panu Wojciechowi Smieszkowi
Panu Andrzejowi Kilndlerowi, zmieniam na:

Biuru Podr62y SZARPIE TRAVBL Sp6lka zograniczon4 odpowiedzialnosci4 Sp.K.
Prowadz4cemu dzialalno66 na podstawie wpisu do Rejestru Organizator6w
Turystycznych Wojew6dztwa Warmifi sko - Mazuiskiego.
Dane dotycz4ce PrzedsiEbiorcy i prowadzon ej przez niego dzialalno$ci

i

poSrednik6w

:

| . Oznaczenie Przedsigbiorcy:

Biuro Podr6iy SZARPIE TRAVEL Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4 Sp.K.
2. Miejsce wykonywania dzialalno$ci objEtej wpisem do rejestru:

- siedziba organizatora:
10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza

17

/2

3.Numer identyfikacji podatkowej (NIp):
739-130-03-29
4. Przedmiot dzialalno6ci:

5

. Zakres terytorialny wykonywanej dzialalnoSci

o
o
o
o
o

:

Paristwa pozaeuropejskie niezalehnie od Srodka transportu oraz na terytorium paristw
europejskich zv'rykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozuczarterowego,
Pafstwa europejskie z wykorzystaniem innego Srodka transportu niZ transport lotniczy
w ramach przewozu czarterowego,
Rzeczpospolita Polska, (w Em imprezy zagranicznej turystyki prryjazdowej) i kraje
maj4ce
l4dow4 granica z RzeczpospolitQ Polsk4 a w przypadfu reaeiacii^Rosyjskiej w obrgbie
obszaru
Obwodu Kal iningrad zkiego,
PrzedpNaty- do 30%o do 90 dni przedrozpoczgciem imprezyrzmieniam na:
Paristwa europejskie zwykorzystaniem innego Srodka transportu nii transport lotnicry
w ramach przewozu czarterowego,

.
o
6.

O

Rzeczpospolita Polska, (w tym imprezy zagranicznej turystyki prryjazdowej) i kraie
maj4ce l4Oow4 granicq z Rzeczpospolit4 Polsk4, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w
obrgbie obszaru Obwodu Kaliningradzkiego'
Przedplaty- brak przedplat lub przedplaty do 30 dni lub przedplaty do 307o

soba upowaZniona do kierowania dzialalno Sciq obj 9t4 wpisem
- zal<\adu gl6wnego: Pan Andrzej Kindler

:

INFORMACJA

-

Na PrzedsiEbiorcy spoczywa obowi4zek:
przestrzegania przepis6w prawa regulujqcych dzialalnoS6 objgt4 zakresem wpisu do rejestnt,
przedkladania MarJzalkowi oryginal6w dokument6w lub potwierdzonych przez podmioty' kt6re
le podpisaly odpis6w kolejnych um6w gwarancji lub ubezpieczenia ? tsodnie orzed upt-vwery
iermin^u obowiazvwania umowv poprzedniei, zgodnie z art. 5 ust. I pkt. 3 ustawy o uslugach
turystycznych,
stanu faktycznego i prawnego objgtego wpisem w ci4gu 14dni od dnia zaji;cia
"glasiuniizmian
art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie dzialalno$ci
zdarzenia powoduj4cego zmiany, zgodnie

z

gospodarczej.

Otrzymuj4:

1. Strona
2. Ministerstwo
3. ala

Sportu i TurystYki

