MARszAŁEK
WoJEWÓDZTWAMAzoW|EcK|EGo
u|'Jagiel|ońska
26' 03.719Warszawa

rfitilfi]ilililuililtil
P_456171

Warszawa,dnia 19 w|ześnia2016r'

KP -r P -ll|.5222.2.1t0.2416.PN

ZASWIADCZENIE
o Wpisiedo Rejest|u organizatorów Turystyki i PośrednikóWTurystycznych
Województwa Mazowieckiego
turystycznych
Zgodn]ez art'4 ust' 1 usia\try
z dnia29 sierpnia1997r' o usługach
(iekstjedno|ity
2016r'
Dz' U' z 2016r' poz.187)zaśWiadcza
s]ę'żeWdniu19 W|ześnia
ośrodekNauczaniaJęzyków obcych Agencja TurystykiJęzykow€ j sp' z o.o.
z siedzibqWWarszawie,przyu|'lgańskiej11
Turys|yki
wnioskuz dnja13 września
2016r' zosiałwpisanydo Rejestruorganiza|oróW
na pods1awie
i Pośredników
Turystycznych
Województwa
llazowieckiegopod nurnerem

1' oznaczenie pfedsiębiorcyi
ośrodek Nauczania Języków obcych Agencja Turystyki Językowej sp. z o'o.

04.087warszawa' u|' |gańskal1

2. Numerldentyfikacji
Podatkowej:

113 29027 2A

3 PŻ edmi01dfiałaIności:

organizatorturystyki i pośrec|nik
turystyczny

działa|ności:
4' Zas]ęgteMoriaInywykonywanej
kraj i krajeeuropejskiez rozróżnieniemwykonywanejdziała|nościna:
organizowanie imprez turystycznych i pośrednicfeniena zlecenie k|ientów w zawieraniu umów
o świadczenieusługturystycznychna teryto.iumpaństw pozaeuropejskichz wyko|zystan;eminnego
środkatransportuniżkanspoń |otniczyw ramachprzewozuczańerowego,
-

organizowanie imprez turystycznych i pośredniczeniena z|ecenie klientów w zawieraniu umów
o świadczenieusług turystycznych na terytorium państw europejskich z wyko|zystaniem;nn€ g o
środkatranspońu niżtranspoń lotniczyw ramachpEewozu czańerowego,
organizowanie imprez turystycznych i pośredniczeniena flecenie k|ientów w zawi€ r aniu umów
o świadczenieusługturystycznychna terytolium krajów mających|ądowągranicęz Rzecząpospo|itą
a także
Po|ską' a w przypadku Fe.|eracjiRosyjskiej w obrębie obszaru obwodu ka|iningrac|zkiego'
oĘanizowanie imprez turystycznych i pośredniczeniena z|ecenie klientów w zawieraniu umów
o świadcfenieusługturystycznychna terytoriumRfeczypospo|itejPo|skiej'w tym imprezzagranicznej
turystykipżyjafdowej.

Wykonywania
działa|ności
5' |\,4iejsce
'zakładg|óWny

04.087warszawa,ul' |gańs|a '|1

dzjała|nością
zakładugłóWnego:
6' osoba upoważniona
do kierowania
lwona Kostecka
otŹvmua:
I Pan lwonaKoslecka
ośrcdekNauczaniaJęzykÓwobcych
sp' z o'o'
AgencjaTL]rystykiJęzykowe]
04'087WaBfawa u|.|gańska11
2 [4inislerspońUiTurystyki
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POUCZENIE

Na prz€ d siębiorcyspoczylvaobowiqzek:
.składanialvarszałkowiWojewÓdftwaoryginałÓw|ubpoMedzonychplzefpodmioty'klÓ€ j epodpisa',odpisÓwko|ejnychumÓw
teminu
niż14 dni pred upł}Wem
nie później
a na fee k|ientóW
owaranoibankow€ |ub!ńfpLeeeniow€ ] |ubumÓwubezpieczen
z dnia29 ŚieĘnia 1997 l' o ugugachturyslyenych
óoowaziłania umowypopzedniej zgodn]ef ań' 5 ust' 1 pkt 2 i 3 usta!!ry
(ieksrjednolity
Dz. u.2 2016r.,poz.187),
zmianę|ychdanych.
. żghsianlazńian oanycilwpisanych
14 dniod dniazajŚciazdażenia'ktÓrsspowodowa|o
do lejestruw tefin]n]e
(iekŚtjednolltyDf' U, z 2015l' poz.584
fóodniez ań' 66 uŚi, !' ustawyf dnia2 ]ipca2oo4l' o swobodfjedfia|a|nościgospodarczsj
gospodarczej.zgodnie
MaFza].ekWojewÓdztwajest Up.awnionydo konlloli prcwadzonejprez pżedsiębiorcędziała|ności
turyslyenych'
z ań' 9 ust'1 ustawyo us|ugach
pod|ggaoPłacieskarbowej
w WysÓkoŚci514 zł
Turystycznych
Turystykii Pośledników
organizatorów
Dokonaniewpisudo Rejes1ru
na kontoUrzęduDzie|nicy
(ustawaf dni; 16 |istońda2006i' o opłacie
skalbowej.D2'v' z 2015|' poz' 783z pÓżn,zm'). Wpłacoro
ińqa PÓłnocm'si Wa|szaltYnl 96 103015080000000550026074w dniu13 weeŚnia 2016 |'
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