OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH GRECOS HOLIDAY SP. Z O.O.

I. ZASADY OGÓLNE
Organizatorem imprez turystycznych jest Grecos Holiday Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu, wpisana do KRS pod numerem: 0000249102 (zwana dalej
„Organizatorem”), posiadająca zezwolenie na prowadzenie działalności
gospodarczej w charakterze organizatora turystyki nr 386, nadane przez
Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Prawa i obowiązki Podróżnych
określają niniejsze Warunki uczestnictwa, wydane w oparciu o art. 384 § 1
Kodeksu cywilnego oraz Ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych. Siedziba Organizatora mieści się w Poznaniu, przy ul.
Grunwaldzkiej 76A (60-311 Poznań). Ogólne warunki uczestnictwa stanowią
integralną część umowy o udział w imprezach turystycznych organizowanych
przez Grecos Holiday Sp. z o.o. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej
oznacza zgodę na treść zawartą w poniższych warunkach.
II. ZAWARCIE UMOWY
1.
Katalog i inne informacje pisemne Organizatora stanowią jedynie
zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego.
2.
Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej z Grecos Holiday
sp. z o.o. następuje poprzez:
a.
podpisanie przez Podróżnego oraz Organizatora lub jego Agenta
umowy - zgłoszenia uczestnictwa w imprezie, pod warunkiem zapłaty całości
albo części ceny, o której mowa w pkt.III.1 oraz kwoty składki na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy w wysokości określonej
przez obowiązujące przepisy prawa i podanej w umowie - zgłoszeniu;
b.
otrzymanie przez Organizatora lub jego Agenta wyraźnego
oświadczenia Podróżnego, złożonego w formie wiadomości e – mail, o
wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej, na
warunkach uprzednio
przedstawionych, w formie wiadomości e – mail, przez Organizatora lub jego
Agenta i dokonanie przez Podróżnego zapłaty całości albo określonej w pkt. III.1.
poniżej części ceny imprezy turystycznej oraz kwoty składki na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy w wysokości określonej
przez obowiązujące przepisy prawa i podanej w umowie - zgłoszeniu;
c.
dokonanie przez Podróżnego rezerwacji on-line za pośrednictwem
strony internetowej lub infolinii Organizatora oraz zapłatę przez Podróżnego
całości albo określonej w pkt. III.1. poniżej części ceny imprezy turystycznej oraz
kwoty składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz
Pomocowy w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa i podanej
w umowie zgłoszeniu
Decyzja o wyborze formy zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej
należy do Podróżnego. W przypadku wyboru przez Podróżnego formy zawarcia
umowy o udział w imprezie turystycznej określonej w lit. b lub c powyżej, może
on zażądać od Organizatora albo jego Agenta (w zależności od sposobu zawarcia
umowy) dostarczenia mu podpisanego przez Organizatora albo w jego imieniu
egzemplarza umowy – zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej.
3.
Przez Podróżnego rozumie się także osoby, na rzecz których umowa
zawarta została przez osobę zgłaszającą ich uczestnictwo w imprezie
turystycznej, jak również osoby, które nabyły ogół praw i obowiązków
wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej.
4.
Osoba dokonująca rezerwacji czyni to także w imieniu wszystkich
osób zgłoszonych w rezerwacji i przejmuje tym samym odpowiedzialność
dotrzymania warunków umowy przez tych uczestników. Osoba dokonująca
rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat.
5.
Zawarcie umowy na rzecz osoby niepełnoletniej, w przypadku, gdy w
imprezie turystycznej nie bierze udziału żaden z przedstawicieli ustawowych
takiej osoby, wymaga zgody jej przedstawicieli ustawowych w formie pisemnej z
podpisami notarialnie poświadczonymi. Osoby niepełnoletnie chcące
podróżować bez opieki, muszą taką zgodę uzyskać od przedstawicieli
ustawowych. Dokument ten potwierdza całkowitą odpowiedzialność
przedstawicieli ustawowych za osobę niepełnoletnią na imprezie turystycznej
Organizatora.
6.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (rezygnacji z udziału w
imprezie turystycznej) może być złożone przez Podróżnego z zachowaniem
formy pisemnej (w formie oświadczenia wysłanego na adres siedziby
Organizatora lub Agenta za pośrednictwem którego Podróżny zawarł umowę),
za pośrednictwem faksu lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres
Organizatora lub Agenta za pośrednictwem którego Podróżny zawarł umowę,
wskazany w umowie-zgłoszeniu.
7.
Integralną częścią umowy są: katalog, niniejsze Warunki
uczestnictwa, errata do katalogu oraz regulaminy promocji obowiązujących w
dniu założenia rezerwacji. Wszelkie informacje zawarte w katalogu, materiałach
promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora i Warunkach
uczestnictwa odpowiadają stanowi na dzień złożenia ich do druku.
III. WARUNKI PŁATNOŚCI
1.
W dniu zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej, a w
przypadku umowy zawartej w formie określonej w pkt. II.2 lit. b i c,

równocześnie z zawarciem umowy, Podróżny zobowiązany jest do zapłaty na
rzecz Organizatora zaliczki w wysokości podanej w umowie zgłoszeniu oraz
regulaminie aktualnie obowiązującej promocji, z wyjątkiem pkt. III.4. poniżej
oraz do uiszczenia kwoty składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i
Turystyczny Fundusz Pomocowy w wysokości określonej przez obowiązujące
przepisy prawa i podanej w umowie zgłoszeniu. W przypadku realizacji płatności
przelewem bankowym, zapłata powinna nastąpić w ciągu 24 h od momentu
zawarcia umowy w przypadku umowy zawartej w formie pisemnej, zaś w
przypadku umowy zawartej w innych formach, w ciągu 24 h od, odpowiednio:
wysłania przez Podróżnego w formie wiadomości e–mail oświadczenia, o którym
mowa w pkt. II.2.lit. b i otrzymania przez Podróżnego od Organizatora
indywidualnego numeru konta bankowego do dokonania wpłaty w przypadku
rezerwacji on-line bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej lub
infolinii Grecos Holiday. Do powyższego 24 h terminu nie wlicza się dni
ustawowo uznanych za wolne od pracy oraz sobót.
2.
Pozostałą część ceny Podróżny zobowiązany jest uiścić nie później niż
30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
3.
Nie dopuszcza się możliwości zapłaty kwoty wyższej niż 30% ceny
imprezy w terminie wcześniejszym niż 30 dni przed rozpoczęciem podróży.
Wszelkie nadpłaty będą niezwłocznie zwracane.
4.
Jeżeli zawarcie umowy następuje później niż 30 dni przed
rozpoczęciem imprezy, Podróżny zobowiązany jest do zapłaty jednorazowo całej
ceny w dniu podpisania umowy, a w przypadku umowy zawartej w sposób
określony w pkt. II.2 lit. b i c równocześnie z zawarciem umowy. W przypadku
realizacji płatności przelewem bankowym, zapłata powinna nastąpić w ciągu 24
h od momentu zawarcia umowy w przypadku umowy zawartej w formie
pisemnej, zaś w przypadku umowy zawartej w innych formach , w ciągu 24 h od,
odpowiednio: wysłania przez Podróżnego w formie wiadomości e – mail
oświadczenia, o którym mowa w pkt. II.2. lit. b i otrzymania przez Podróżnego
od Organizatora indywidualnego numeru konta bankowego do dokonania
wpłaty w przypadku rezerwacji on-line bezpośrednio za pośrednictwem strony
internetowej lub infolinii Grecos Holiday. Do powyższego 24 h terminu nie wlicza
się dni ustawowo uznanych za wolne od pracy oraz sobót.
5.
Cena imprezy wyrażona jest w złotych polskich i obejmuje
świadczenia wymienione w ofercie. Kalkulacji dokonano w oparciu o
zakwaterowanie jednej osoby w pokoju 2-osobowym, przy założeniu, że jest on
współdzielony z co najmniej jeszcze jedną osobą, chyba że zaznaczono inaczej.
Ceny świadczeń dla Podróżnego są cenami umownymi i zawierają podatek od
towarów i usług VAT. Ceny imprez nie obejmują kwot składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy.
6.
Momentem zapłaty, w przypadku jej realizacji drogą przelewu
bankowego, jest dzień uznania rachunku bankowego Organizatora lub jego
Agenta, zaś w przypadku innych form płatności, moment otrzymania przez
Organizatora lub jego Agenta środków pieniężnych.
7.
W przypadku braku zapłaty całości lub jakiejkolwiek części ceny lub
kwoty składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz
Pomocowy w terminach wskazanych powyżej w pkt. III.1 do 4 niniejszych
Warunków, Organizator wezwie Podróżnego, korzystając ze środków
komunikacji telefonicznej lub mailowej (numeru telefonu lub adresu e-mail
wskazanego w umowie-zgłoszeniu), do dokonania zapłaty w dodatkowym,
trzydniowym terminie, liczonym od daty wysłania przez Organizatora
dodatkowego wezwania, z zastrzeżeniem, że brak zapłaty w powyższym terminie
będzie uprawniał Organizatora do odstąpienia od umowy o udział w imprezie
turystycznej, zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego. W przypadku wykonania
przez Organizatora prawa odstąpienia od umowy o udział w imprezie
turystycznej, Organizator będzie mógł domagać się od Podróżnego na podstawie
art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego wynagrodzenia odpowiadającego dotychczas
wykonanym czynnościom oraz zwrotu rzeczywiście poniesionych w związku z
przygotowaniami do wykonania umowy i udokumentowanych kosztów.
Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą przypadków, gdy zapłata całości
albo części ceny stanowi przesłankę zawarcia umowy o udział w imprezie
turystycznej albo jej warunek zawieszający. Wówczas, brak zapłaty w terminie
oznacza niedojście umowy do skutku.
8.
Organizator zastrzega możliwość zmiany (podwyższenia) ceny
imprezy turystycznej na zasadach określonych w ustawie o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, przed rozpoczęciem
imprezy turystycznej. Zmiana ceny imprezy turystycznej przez Organizatora jest
możliwa tylko i wyłącznie w sytuacji zmiany cen przewozów pasażerskich, które
wynikają ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania, zmiany
wysokości podatków lub opłat turystycznych objętych umową o udział w
imprezie turystycznej, które zostały nałożone przez podmioty, które nie biorą
bezpośrednio udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym zmiany wysokości
podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i
zejście na ląd w portach i na lotniskach, a także w sytuacji zmiany kursów walut
mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej”.

dodany zostaje pkt III.9, który otrzymuje następującą treść:
9.
W przypadku zmiany ceny (podwyższenia) ceny imprezy turystycznej
wskutek zaistnienia sytuacji, o których mowa w pkt III.8, Organizator przekaże
Podróżnemu – w sposób jasny i zrozumiały – informacje o zmianie
(podwyższeniu) ceny, a także uzasadnienie oraz sposób obliczenia podwyżki, tj.
kwoty, o którą wzrosła cena imprezy turystycznej. W szczególności, Organizator
przekaże Podróżnemu informacje, o których mowa w poprzednim zdaniu w
sposób wskazany w pkt VII, tj. poprzez ich wysłanie na adres e-mail Podróżnego
lub na adres miejsca zamieszkania Podróżnego, który został wskazany w umowie
o udział w imprezie turystycznej”. dodany zostaje pkt III.10, który otrzymuje
następującą treść:
10.
Zmiana (podwyższenie) ceny imprezy turystycznej w trybie
wskazanym w pkt III.8 i 9 może nastąpić tylko i wyłącznie w terminie do 20. dnia
przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej”.
dodany zostaje pkt III.11, który otrzymuje następującą treść:
11.
Organizator oświadcza, iż Podróżnemu przysługuje prawo do
obniżenia ceny imprezy turystycznej objętej umową o udział w imprezie
turystycznej. Maksymalna wysokość, o którą cena imprezy turystycznej może
podlegać obniżeniu, odpowiada równowartości obniżek kosztów wskazanych w
pkt III.8 zd. 2, które nastąpiły po zawarciu przez Podróżnego umowy o udział w
imprezie turystycznej a przed dniem rozpoczęcia tej imprezy turystycznej. W tej
sytuacji Organizator odliczy od równowartości kosztów, które podlegają
zwrotowi na rzecz Podróżnego, wysokość rzeczywiście poniesionych kosztów
obsługi”. dodany zostaje pkt III.12, który otrzymuje następującą treść:
12.
Organizator może, w postanowieniach odrębnych regulaminów
promocji, wprowadzić dodatkową, płatną usługę obejmującą gwarancję
niezmienności (niepodwyższania) ceny imprezy turystycznej.
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1.
Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej do wysokości
stanowiącej trzykrotność całkowitej ceny imprezy turystycznej. Powyższe
ograniczenie nie dotyczy szkody na osobie oraz szkody spowodowanej przez
Organizatora umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.
2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany programu
imprezy turystycznej dokonane na życzenie Podróżnego lub za jego wyraźną
zgodą.
3.
Podróżny jest zobowiązany do przestrzegania przepisów
paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych przepisów kraju, z którego
podróżuje i do którego wyjeżdża. Wszelkie koszty powstałe w wyniku
niedotrzymania tych przepisów obciążają Podróżnego.
4.
Organizator jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich usług
turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej. Organizator
jest zobowiązany do udzielenia Podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji
pomocy, na zasadach określonych w art. 52 Ustawy o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych.
V. OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO
1.
Podróżny zobowiązany jest przestrzegać wskazówek i zaleceń
porządkowych przedstawicieli Organizatora, koniecznych dla realizacji programu
imprezy, respektować postanowienia dotyczące transportu z/do miejsca
docelowego oraz pobytu w hotelu oraz bezwzględnie przestrzegać miejsca i
godzin zbiórek.
2.
Podróżny zobowiązany jest do posiadania dokumentów podroży:
ważnego paszportu (do krajów spoza Unii Europejskiej) oraz paszportu lub
dowodu osobistego (do krajów należących do Unii Europejskiej), ewentualnie
wizy turystycznej oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych
obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajach tranzytowych i
docelowych. Powyższy obowiązek posiadania ważnego dokumentu podroży
dotyczy również dzieci – bez względu na ich wiek.
3.
Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. przeciwpożarowych,
policyjnych, lotniczych itp.), jak również do stosowania się do instrukcji i poleceń
załogi statku powietrznego oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
wynikłe z powodu braku przestrzegania powyższych przepisów, instrukcji lub
poleceń.
4.
Podróżny ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody
dokonane na przedmiotach należących do Organizatora, innych uczestników,
hoteli, linii lotniczych itp. Podróżny ponosi odpowiedzialność materialną za
szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy w nadzorze nad osobami, za
które odpowiada na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
5.
Dane osobowe Podróżnego znajdujące się w dokumencie, którym
będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport) muszą
być tożsame z danymi zawartymi w umowie. Podróżny jest bezwzględnie
zobowiązany przy zawarciu umowy podać dane osobowe, które będą aktualne w
chwili rozpoczęcia podroży. W razie zmiany danych osobowych po zawarciu
umowy a przed rozpoczęciem imprezy, Podróżny jest zobowiązany niezwłocznie
poinformować Organizatora o tym fakcie.
6.
W przypadku zmiany danych osobowych Podróżnego zawartych w
umowie na krócej niż tydzień przed dniem wylotu, np. w celu dostosowania ich

do danych osobowych znajdujących się dokumencie, którym Podróżny będzie się
legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport). Organizator
uprawniony jest do obciążenia Podróżnego kosztami dokonania takiej zmiany,
przy czym Organizator ma obowiązek wykazać Podróżnemu wysokość tych
kosztów.
VI. PRZELOT
1.
Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają warunkom
zawartym w Konwencji warszawskiej z 1929 r. z poźn.zm. i aneksami
dostosowanymi do ustawodawstw narodowych, Konwencji Montrealskiej z 1999
r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie
odpowiedzialności przewoźników lotniczych. Przelot samolotem odbywa się na
liniach czarterowych w klasie turystycznej lub przelotem liniowym. Od momentu
odprawy bagażowo -paszportowej Pasażerowie objęci są opieką linii lotniczych.
2.
Podczas lotu Pasażerom nie towarzyszy rezydent. Przedstawiciel
Organizatora będzie oczekiwał po przylocie w miejscu docelowym.
3.
Realizowanie podroży drogą lotniczą z rożnych
względów programowych czy technicznych może ulec zmianie. O zmianie godzin
lotów, prowadzącej do zmiany głównych właściwości usług turystycznych w
rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 1 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych Organizator zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
Podróżnego.
4.
Umowa o udział w imprezie turystycznej może stanowić, że godziny
przelotów mają jedynie charakter przybliżony i mogą ulec zmianie. W takiej
sytuacji, Organizator zobowiązany jest poinformować Podróżnego o dokładnych
godzinach lotów przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, na zasadach
określonych w umowie.
5.
W niektórych przypadkach przylot na miejsce docelowe może
odbywać się w godzinach nocnych, a powrót w godzinach porannych.
6.
Czas trwania imprezy turystycznej może różnić się od potocznie
rozumianej liczby dni. Dzień pierwszy (dzień zbiórki) oraz dzień ostatni (dzień
powrotu do Polski) są dniami podróży. Długość wypoczynku w tych dniach jest
ściśle powiązana z rozkładami lotów oraz ew. promów. Czas trwania transferu
Podróżnych do i z hotelu uzależniony jest od odległości, liczby przystanków na
trasie, natężenia ruchu oraz liczby osób uczestniczących w transferze i z tego
względu czas trwania podróży na trasie lotnisko-hotel nie może być precyzyjnie
określony.
VII. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY
Organizator jest uprawniony do dokonania, przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej, jednostronnej zmiany warunków umowy o udział w imprezie
turystycznej, o ile dana zmiana jest nieznaczna. Organizator zobowiązany jest do
niezwłocznego poinformowania Podróżnego o wprowadzonej zmianie, poprzez
wysłanie wiadomości na adres e-mail lub adres miejsca zamieszkania
Podróżnego wskazany w umowie – zgłoszeniu.
VIII. ZNIŻKI DLA DZIECI
Dzieci korzystają ze zniżek tylko wtedy, gdy w dniu powrotu nie skończą
granicznego i zawartego w zniżce wieku oraz jeśli są zakwaterowane w pokoju z
dwoma osobami dorosłymi - pełnopłatnymi, chyba że umowa stanowi inaczej.
IX. OPŁATY DODATKOWE NA MIEJSCU
Część kosztów związanych z uczestnictwem w imprezie turystycznej Podróżny
pokrywa na miejscu sam. Są to najczęściej (chyba, że oferta precyzuje inaczej):
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – płatne u pilotów lub w kasach
obiektów turystycznych, lokalne wycieczki fakultatywne – płatne w miejscu
docelowym, np. u rezydenta oraz inne opłaty typu: za napoje do obiadokolacji
(w przypadku niewykupienia opcji All Inclusive), opłata za korzystanie z leżaków
na plaży, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru, kaucji
zwrotnej za korzystanie z klimatyzacji, podatki i opłaty turystyczne, itp. Tego
rodzaju opłaty dodatkowe wyszczególnione są w opisie świadczeń lub w opisie
obiektu. Niewywiązanie się przez Podróżnego z obowiązku uiszczenia podatków
i opłat turystycznych może spowodować odmowę zakwaterowania przez
właściciela obiektu.
X. ODWOŁANIE IMPREZY
1.
Organizator ma prawo odwołać imprezę, informując o tym
Podróżnego najpóźniej na:
a)
20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6
dni;
b)
7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
c)
48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej
niż 2 dni,
z powodu nieosiągnięcia zakładanego minimum grupy, tj. w przypadku imprez
realizowanych w oparciu o przeloty czarterowe - min. 130 osób, w przypadku
imprez realizowanych w oparciu o przeloty rejsowe - min. 40 osób, w przypadku
imprez autokarowych - min. 30 osób.
2.
Organizator może odwołać imprezę w każdym
czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, jeżeli realizacja umowy o udział
w imprezie turystycznej nie jest możliwa z powodu nieuniknionych i
nadzwyczajnych okoliczności, tj. sytuacji pozostającej poza kontrolą strony
powołującej się na jej zaistnienie, której skutków nie można było uniknąć, nawet
gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania

3.
W razie odwołania imprezy przez Organizatora z przyczyn
wymienionych w pkt. X.1. i 2., Organizator zwróci Podróżnemu całość wpłaconej
kwoty, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie
turystycznej.
XI. REZYGNACJA Z PODRÓŻY LUB ZMIANA TERMINU LUB
PRZEDMIOTU ŚWIADCZENIA NA ŻYCZENIE PODRÓŻNEGO
1.
Podróżny może w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej zrezygnować z udziału w imprezie turystycznej (odstąpić od umowy
o udział w imprezie turystycznej). W takim przypadku, Podróżny zobowiązany
jest do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty za odstąpienie od umowy o udział w
imprezie turystycznej, której zryczałtowana wysokość stanowi:
a.
7% ceny imprezy przy rezygnacji do 45 dni przed datą rozpoczęcia
imprezy,
b.
20% ceny imprezy przy rezygnacji między 44 a 31 dniem przed datą
rozpoczęcia imprezy,
c.
30% ceny imprezy przy rezygnacji między 30 a 22 dniem przed datą
rozpoczęcia imprezy,
d.
50% ceny imprezy przy rezygnacji między 21 a 14 dniem przed datą
rozpoczęcia imprezy,
e.
70% ceny imprezy przy rezygnacji między 13 a 8 dniem przed datą
rozpoczęcia imprezy,
f.
80% ceny imprezy przy rezygnacji między 7 a 2 dniem przed datą
rozpoczęcia imprezy,
g.
90% ceny imprezy przy rezygnacji na 1 dzień i mniej przed datą
rozpoczęcia imprezy.
Organizator informuje, iż Podróżny ma możliwość wykupienia opcjonalnego
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (także ubezpieczenia obejmującego koszty
wcześniejszego powrotu z imprezy) oferowanego przez TU Europa S.A., gdzie
dodatkowa opłata wynosi 3% ceny imprezy turystycznej.
2.
Podróżny może bez zgody Organizatora przenieść na osobę
spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu
z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli
jednocześnie osoba te przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w
imprezie turystycznej powinno zostać, dla celów dowodowych, stwierdzone
pismem. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy o udział
w imprezie turystycznej jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Podróżny
zawiadomił go o tym (w wiadomości e-mail lub w wiadomości wysłanej na adres
siedziby Organizatora) nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy
turystycznej. Podróżny, zawiadamiając Organizatora o przeniesieniu ogółu praw
i obowiązków wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej,
zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi kopię umowę, na podstawie której
takie przeniesienie nastąpiło. Organizator może obciążyć Podróżnego opłatą z
tytułu przeniesienia ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w
imprezie turystycznej, w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom
poniesionym przez Organizatora wskutek zmiany uczestnika imprezy
turystycznej, przy czym Organizator ma obowiązek wykazać Podróżnemu
wysokość tych kosztów, Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz
koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy
turystycznej, Podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia i obowiązki
odpowiadają solidarnie.
3.
O ile Podróżny nie poinformował Organizatora o swej rezygnacji z
uczestnictwa w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem, zobowiązany jest
przekazać do Organizatora informację o tym, iż w imprezie takiej nie uczestniczy,
najpóźniej do końca dnia, w którym impreza turystyczna się rozpoczęła.
4.
Jeżeli jedna lub więcej osób razem uczestniczących w imprezie
rezygnuje z imprezy turystycznej objętej tą samą umową, pozostałe osoby, na
rzecz których umowa ta została zawarta, o ile również nie zrezygnują z imprezy
turystycznej, zobowiązane są do uiszczenia odpowiedniej dopłaty wynikającej z
cennika, obowiązującego w momencie zawarcia umowy z tytułu faktycznej liczby
osób zakwaterowanych w jednym pokoju lub apartamencie.
5.
Możliwość dokonania zmiany miejsca wylotu, terminu imprezy lub
hotelu na życzenie Podróżnego zależy w każdym przypadku od dostępności
ofert. W przypadku, gdy zmiana taka następuje poprzez rezygnację z pierwotnej
imprezy turystycznej objętej umową zgłoszeniem przy jednoczesnym dokonaniu
rezerwacji nowej imprezy turystycznej, Podróżny decydujący się na taką zmianę
zobowiązany będzie do pokrycia kosztów związanych z jej dokonaniem
obliczonych przy zastosowaniu zasad odnoszących się do opłaty za odstąpienie
od umowy o udział w imprezie turystycznej. W pozostałych przypadkach koszt
zmiany imprezy turystycznej na życzenie Podróżnego zostanie uzgodniony z
Podróżnym indywidualnie przed jej dokonaniem. W przypadku dokonania
zmiany, wpłacone przez Podróżnego na poczet pierwotnej imprezy kwoty
pomniejszone o ewentualne koszty związane z taką zmianą zostaną w takim
przypadku zaliczone na poczet ceny nowej imprezy turystycznej. Ewentualna
nadwyżka po stronie Organizatora zostanie zwrócona Podróżnemu w terminie
21 dni od daty dokonania zmiany. W przypadku konieczności dokonania dopłaty
przez Podróżnego dla skuteczności zmiany konieczne jest dokonanie wpłaty w
terminie uzgodnionym przez Organizatora indywidualnie z Podróżnym.

6.
W przypadku niemożliwości dokonania zmiany miejsca wylotu,
terminu imprezy lub hotelu wynikającej z braku dostępności ofert, Podróżnego
oraz Organizatora wiąże pierwotna umowa, chyba że Podróżny złoży
oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej.
XII. ZBIÓRKA
1.
Podróżny ma obowiązek stawić się na wskazanym w umowie lotnisku
na 2 godziny przed planowaną godziną wylotu przed stanowiskiem odprawy
„check- in” dedykowanym do obsługi jego przelotu. Prosimy pamiętać, iż ze
względu na konieczność planowej i terminowej realizacji programu, Organizator
nie ma obowiązku czekać na spóźnionego Podróżnego.
2.
W przypadku zbyt późnego stawienia się na lot powrotny, bez winy
Organizatora, Podróżny traci prawo do lotu i musi wrócić do kraju na koszt
własny.
Organizator nie jest też odpowiedzialny za punktualne odprawienie się
Podróżnego, który przyjeżdża na lotnisko odlotu we własnym zakresie.
XIII. BAGAŻ
1.
W przypadku wycieczek lotniczych Podróżny może zabrać 1 sztukę
bagażu podręcznego oraz 1 sztukę bagażu głównego. Szczegółowe dane
dotyczące zasad przewozu bagażu przez danego przewoźnika znajdują się na
stronie internetowej Organizatora. Podróżny ma obowiązek zaznajomić się z
tymi informacjami, zwłaszcza w zakresie przewozu bagażu nietypowego (np.
deski windsurfingowe, sprzęt do golfa, sprzęt do nurkowania, wózki dziecięce,
wózki inwalidzkie). Chęć zabrania takiego bagażu należy zgłosić Organizatorowi
najpóźniej na tydzień przed wylotem.
2.
Przewóz bagażu nietypowego (np. deski windsurfingowe, sprzęt do
golfa, sprzęt do nurkowania, wózki dziecięce, wózki inwalidzkie), w tym również
na trasie z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko odbywa się na koszt
Podróżnego. Cena przewozu bagażu nietypowego będzie potwierdzona przez
Organizatora po zgłoszeniu takiego przewozu.
3.
W razie zaginięcia lub uszkodzenia bagażu w trakcie lotu Podróżny
powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt przedstawicielowi przewoźnika na
lotnisku i wypełnić protokół zgłoszenia szkody lub zaginięcia bagażu. Tylko taki
dokument pisemny oraz kwit bagażowy (wraz z kartą pokładową) jest podstawą
roszczeń o odszkodowanie od linii lotniczych lub towarzystwa
ubezpieczeniowego.
4.
Reklamację dotyczącą zniszczenia bagażu należy zgłosić liniom
lotniczym w ciągu 7 dni od daty zdarzenia, a zagubienie bagażu w ciągu 21 dni
od daty zdarzenia.
5.
Nie należy wkładać do bagażu znajdującego się w lukach bagażowych
takich przedmiotów jak: dokumenty, vouchery podróżne, pieniądze oraz inne
wartościowe rzeczy.
6.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż oraz rzeczy
niepowierzone Organizatorowi, pozostawione w miejscu publicznym, na miejscu
zbiórek lub przesiadek.
XIV. REZYDENT
Rezydent spotykać się będzie z Podróżnymi podczas regularnych dyżurów w
miejscu ich zakwaterowania (zwykle 2-3 razy w tygodniu). W sytuacjach
awaryjnych dostępny będzie pod podanym przez siebie numerem telefonu (lub
numerem lokalnego kontrahenta Organizatora). Rezydent może nie towarzyszyć
klientom podczas transferów do i z hotelu na lotnisko.
XV. ZAKWATEROWANIE
1.
Z uwagi na niejednolite przepisy określające standard obiektów w
poszczególnych krajach Organizator wprowadza własną standaryzację obiektów:
** obiekty z podstawowym wyposażeniem.
***obiekty średniej klasy z funkcjonalnym wyposażeniem.
**** obiekty o dobrym poziomie usług i infrastruktury.
***** obiekty o bardzo dobrym poziomie usług i infrastruktury.
+ uważamy że obiekt wyróżnia się w swojej kategorii np. pod względem
wyposażenia, obsługi lub doskonałej lokalizacji.
2.
Niezależnie od tego, przy każdym obiekcie podana jest kategoria
według przepisów lokalnych. W każdym kraju istnieje indywidualny system
kategoryzacji hotelowej, dlatego też nie można dokonywać porównań obiektów
tej samej kategorii w rożnych krajach.
3.
Doba hotelowa we wszystkich hotelach i apartamentach kończy się o
godz. 10.00-12.00, a rozpoczyna się w godz. 14.00-15.00. W przypadku późnych
wylotów, bez względu na godzinę zakwaterowania, należy opuścić pokoje do
godz. 10.00 w ostatnim dniu pobytu w hotelu, określonym w umowie.
Wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd nie uprawniają do dłuższego
korzystania z pokoju. Goście najczęściej otrzymują pokój lub inne miejsce do
składowania bagażu. Możliwość skorzystania z posiłków skorelowana jest z
rzeczywistymi godzinami przelotu.
4.
Podróżny może zostać zakwaterowany w dowolnej części hotelu,
chyba że strony dokonały w umowie szczegółowych pisemnych ustaleń w tym
zakresie. Wszelkie prośby o dodatkowe świadczenia typu widok na
morze/basen/ogród, zakwaterowanie w pokojach sąsiadujących ze sobą,
zakwaterowanie w pokoju na konkretnym piętrze itp. Organizator kieruje do
operatora hotelu. Organizator zastrzega jednak, iż świadczeń tych nie można
egzekwować na miejscu jako zagwarantowanych, gdyż są one traktowane jako
prośba (z wyjątkiem sytuacji, gdy są dodatkowo płatne).

5.
Pokój ekonomiczny – jest to oferta oszczędnościowa dla klientów
którym zależy na pobycie w danym hotelu w możliwie najniższej cenie. Pokój
taki może różnić się wielkością lub wyposażeniem w stosunku do innych pokoi z
oferty. O przydziale danego pokoju ekonomicznego decyduje operator hotelu. Z
reguły nie ma możliwości wymiany pokoju ekonomicznego na inny.
6.
Prezentowane w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych
przez Organizatora zdjęcia pokoi są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, że
pokoje w danym hotelu mogą różnić się od prezentowanego na zdjęciu w
materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora. Pokoje 1osobowe, mogą odbiegać standardem od pokoi 2 osobowych. Dostawne łóżko
wiąże się z reguły z mniejszym komfortem oraz z mniejszą ilością miejsca w
pokoju.
7.
Przedstawione w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych
przez Organizatora ceny za wyposażenie lub usługi dodatkowo płatne np. leżaki i
parasole, klimatyzacja, sejf, Internet, itp. są cenami orientacyjnymi, ważnymi w
chwili przygotowywania tych materiałów i mogą ulec zmianie.
8.
Internet dostępny bezpłatnie w hotelach w pomieszczeniach
ogólnych lub pokojach może posiadać ograniczenia co do wielkości przesyłanych
danych, szybkości czy też dostępności. Do celów wymagających szybkiego i
niezawodnego dostępu do Internetu Organizator sugeruje skorzystanie z wersji
dodatkowo płatnej w hotelu. Możliwość korzystania z telewizji kablowej bądź
satelitarnej nie zawsze gwarantuje odbioru programów w języku polskim.
9.
Podana powierzchnia pokoju, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej,
obejmuje całkowitą powierzchnię mieszkalną łącznie z łazienką i korytarzem.
10.
Operator hotelu nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy
wartościowe pozostawione przez Podróżnego w pokoju. W związku z tym,
Organizator zaleca wynajęcie sejfu (lub schowka) hotelowego w recepcji bądź
pokoju i zdeponowanie w nim paszportu, pieniędzy, kart płatniczych, biletów
lotniczych i innych wartościowych rzeczy. W większości hoteli korzystanie z sejfu
jest dodatkowo płatne.
XVI. WYŻYWIENIE
1.
Zakres wyżywienia objęty ceną oraz sposób serwowania posiłków
(bufet czy też dania serwowane do stołu) podane są w opisie świadczeń przy
każdym obiekcie.
2.
W sytuacjach późnowieczornych lub nocnych przylotów,
obiadokolacje mogą być podane w formie zimnej kolacji.
3.
Standard posiłków uzależniony jest od kategorii hotelu. Obowiązuje
całkowity zakaz wynoszenia jedzenia z restauracji hotelowej. Wszystkie napoje
do posiłków, z wyjątkiem śniadań, są dodatkowo płatne (nie dotyczy to oferty All
Inclusive). Zakres świadczeń żywieniowych w ofertach All Inclusive może różnić
się w zależności od hotelu. W związku z tym Organizator w celu ujednolicenia
oferty wprowadza następujące oznaczenia wersji All Inclusive:.
„ALL INCLUSIVE LIGHT”: co najmniej 3 posiłki dziennie
+ lekkie lokalne napoje alkoholowe (piwo, wino, mogą być limitowane);
„ALL INCLUSIVE”: j.w. + przekąski w ciągu dnia we wskazanych barach + lokalne
napoje alkoholowe i bezalkoholowe;
„ALL INCLUSIVE +”: opcja All Inclusive wzbogacona o dodatkowe świadczenia
(np. możliwość korzystania z restauracji a’ la carte, SPA, itp.);
„ALL INCLUSIVE PREMIUM”: jak All Inclusive oraz importowane napoje
alkoholowe;
„ALL INCLUSIVE PREMIUM +”: opcja All Inclusive wzbogacona o alkohole
importowane oraz dodatkowe świadczenia (np. możliwość korzystania
bezpłatnie z restauracji a’ la carte, SPA, itp.);
„ULTRA ALL INCLUSIVE „: j.w. + możliwość korzystania z wybranych barów i
restauracji w wyznaczonych godzinach nocnych.
Szczegółowe opisy opcji All Inclusive dostępne są w opisach hoteli. Biuro nie ma
wpływu na wybór gatunków i marek alkoholu i napojów serwowanych przez
dany hotel. Niektóre przekąski, alkohole i napoje są serwowane za dodatkową
opłatą. Przypominamy, iż ze względów bezpieczeństwa przy basenach i na plaży
napoje mogą być serwowane w plastikowych kubkach jednorazowego bądź
wielorazowego użytku. Standardowo godziny serwowania posiłków w hotelach
przedstawiają się następująco: śniadanie 07:30-10:00, lunch 12:30-14:30,
kolacja 18:30-21:00.
Dokładne godziny mogą się nieznacznie różnić w zależności od konkretnego
obiektu. W hotelach które umożliwiają spożywanie posiłków również w
restauracjach a’la carte wymagana jest wcześniejsza rezerwacja stolika. W
niektórych barach All inclusive ostatnie zmówienie przyjmowane jest na 15-30
min. przed zamknięciem baru.
4.
Ilość gości hotelowych korzystających w tym samym czasie z
restauracji i barów na terenie kompleksu hotelowego może okresowo
powodować powstawanie kolejek.
XVII.
INFORMACJE ZDROWOTNE
Kraje Basenu Morza Śródziemnego uznawane są za bezpieczne pod względem
zdrowotnym. Niewymagane są obowiązkowe szczepienia ochronne, ani
profilaktyczne. Należy jednak zawsze pamiętać o zachowaniu podstawowych
zasad higieny, jak mycie rąk przed posiłkami, mycie owoców i warzyw, a także
picie tylko wody pochodzącej z bezpiecznego źródła.

XVIII.
KLIMATYZACJA
1.
Klimatyzacja indywidualnie sterowana oznacza, że Podróżny sam
uruchamia klimatyzację w zależności od swych potrzeb. Natomiast klimatyzacja
centralna oznacza, że godziny jej funkcjonowania leżą w gestii hotelu, natomiast
w gestii Podróżnego jest sterowanie siłą i temperaturą nawiewu.
2.
W większości przypadków korzystanie z klimatyzacji jest zawarte w
cenie świadczeń, chyba że opis świadczeń wyraźnie stanowi inaczej.
3.
W apartamentach 2-pokojowych klimatyzacja może znajdować się
tylko w jednym pomieszczeniu. W niektórych przypadkach pomieszczenia
ogólnodostępne (recepcja, lobby i restauracja) mogą nie być klimatyzowane.
XIX.
LOKALNE WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Wycieczki fakultatywne są to wycieczki organizowane podczas pobytu – płatne
na miejscu. Mogą to być wyjazdy autokarowe, rejsy, wycieczki piesze. Wykaz
takich wycieczek wraz z orientacyjnymi cenami znajduje się w materiałach
publikowanych przez Grecos Holiday. Ceny mogą jednak ulegać wahaniom –
zależne jest to od lokalnych biur podroży, które są organizatorami takich imprez,
w związku z czym cenami obowiązującymi w momencie rezerwacji wycieczek
fakultatywnych są ceny oferowane przez organizatorów tych wycieczek w
miejscu oraz czasie pobytu.
XX.
REKLAMACJE
1.
Jeżeli w trakcie imprezy Podróżny stwierdza wadliwe wykonywanie
umowy, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym przedstawiciela
Organizatora (pilota/rezydenta), który w miarę możliwości jest zobowiązany do
usunięcia wady na miejscu.
2.
Przedstawiciel Organizatora działający w miejscu imprezy nie jest
upoważniony do uznawania roszczeń.
3.
Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Podróżny
może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w
sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania. Reklamacja
powinna zostać złożona Organizatorowi w formie pisemnej, w biurze w Poznaniu
przy ul. Grunwaldzkiej 76A, 60-311 Poznań lub w biurze Agenta Organizatora, za
pośrednictwem którego Podróżny zawarł umowę o udział w imprezie
turystycznej albo w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail
Organizatora wskazany w umowie. Reklamacja powinna być czytelna. W razie
niemożności odczytania reklamacji Organizator wezwie Klienta do ponownego
złożenia reklamacji w formie czytelnej.
4.
Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego, opóźnień
oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem
podlegają warunkom Konwencji warszawskiej z 1929 z późn. zm.
i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z 11
lutego 2004 r. (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku
odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów).
Podróżny ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii
lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu
Lotnictwa Cywilnego (ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa).
5.
Podróżny może skorzystać z metod pozasądowego rozwiązywania
sporów z Organizatorem, określonych w Ustawie o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich, takich jak mediacje i arbitraż, o których
mowa w w/w Ustawie. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
w odniesieniu do Organizatora jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji
Handlowej w Poznaniu. Podróżny, który zawarł z Organizatorem umowę o udział
w imprezie turystycznej za pośrednictwem strony internetowej Organizatora
może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania
sporów (tzw. platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie
internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany
Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w
sprawie ODR w sporach konsumenckich, Dz.Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 1).
Łącze elektroniczne (link) do platformy ODR dostępne jest na stronie
internetowej Organizatora: www.grecos.pl.
XXI.
UBEZPIECZENIE
1.
Każdy Podróżny objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem kosztów
leczenia (KL), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz bagażu zgodnie
z Umową nr
9/Z/2014 zawartą przez Organizatora z Towarzystwem
Ubezpieczeń Europa Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy
ul.Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, na podstawie Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia podróżnego dla Grecos Holiday sp. z o.o.. Koszt obowiązkowego
ubezpieczenia w wariancie Podstawowym wliczony jest w cenę imprezy.
2.
Ubezpieczenie w wariancie Podstawowym obejmuje koszty leczenia
(KL) do wysokości 9 500 EUR, następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) do
1 000 EUR, oraz bagaż podróżny do 300 EUR. Ubezpieczenie w wariancie
Podstawowym nie obejmuje leczenia zachorowania na Covid-19, następstw
chorób przewlekłych, szkód powstałych pod wpływem alkoholu. W przypadku
leczenia ambulatoryjnego Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości
20 EUR.
3.
Za opłatą dodatkowej składki Podróżny może rozszerzyć zakres
ubezpieczenia. Ubezpieczenie w wariancie Optymalnym zapewnia ochronę w
ramach ubezpieczenia kosztów leczenia (KL) do wysokości 30 500 EUR,

następstw nieszczęśliwych wypadków do 4 000 EUR, bagaż do 400 EUR,
odpowiedzialności cywilnej do 30 000 EUR. Najwyższy wariant ubezpieczenia:
VIP to ochrona w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia do 110 500 EUR,
następstwa nieszczęśliwych wypadków do 12 000 EUR, bagaż podróżny 1 200
EUR i odpowiedzialność cywilna 90 000 EUR. Zarówno wariant Optymalny jak i
VIP zapewniają ochronę w przypadku zachorowania na Covid-19, następstw
chorób przewlekłych i dla szkód pod wpływem alkoholu. W wariancie
Optymalnym i VIP klient nie ponosi kosztów udziału własnego w leczeniu
ambulatoryjnym w wysokości 20 EUR.
Uprawianie sportów wysokiego ryzyka, np. nurkowanie a aparatem
powietrznym, kitesurfung, jazda na quadach wymaga rozszerzenia zakresu
ubezpieczenia o sporty wysokiego ryzyka.
4.
W przypadku leczenia ambulatoryjnego w zakresie ubezpieczenia
kosztów leczenia, ratownictwa i transportu Ubezpieczony ponosi udział własny
w wysokości 20 EUR. Za udział własny uważa się kwotę, o którą TU Europa S.A.
zmniejszy przyznane świadczenie ubezpieczeniowe.
5.
W przypadku wystąpienia szkody objętej zakresem ubezpieczenia,
w szczególności gdy konieczna jest hospitalizacja ubezpieczonego, należy
kontaktować się z Centrum Pomocy TU Europa S.A. Telefon czynny całą dobę:
(4822) 568 98 28, fax: (4822) 568 98 29, podając imię, nazwisko, nr polisy bądź
nr umowy ubezpieczenia wskazane w dowodzie rezerwacji oraz miejsce pobytu.
XXII.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych, z
którymi Grecos Holiday sp. z o.o. zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej
albo wobec których Grecos Holiday sp. z o.o. podjął czynności mające na celu
zawarcie takiej umowy (określanych dalej jako „Dane osobowe”) jest Grecos
Holiday sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 60 – 311), przy ul.
Grunwaldzkiej 76A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000249102, NIP:
7781432010 (określana dalej jako „Administrator”).
2.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Celem przetwarzania Danych osobowych jest:
a)
wykonanie umów o udział w imprezie turystycznej oraz podjęcie
czynności mających na celu zawarcie takich umów, jak również dochodzenie
przez Administratora ewentualnych roszczeń związanych z ich niewykonaniem, a
także obrona przez takimi roszczeniami zgłaszanymi przez klientów
Administratora;
b)
za zgodą osoby, której dane dotyczą - marketing usług własnych
Administratora, a także profilowanie danych osobowych, mające na celu
dostosowanie ofert i informacji handlowych sporządzanych przez
Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób,
których dane dotyczą;
c)
wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
3.
PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzanie w oparciu o poniższe podstawy prawne:
a)
w zakresie zawarcia i realizacji umowy o udział w imprezie
turystycznej, w tym zapewnienia kontaktu lub w innych sprawach związanych z
umową – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego dalej jako „RODO”), tj. w ramach
wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej i podjęcia, na żądanie osoby
której dane dotyczą, określonych działań przed zawarciem takiej umowy oraz w
ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest potrzeba
informowania o wszelkich sprawach związanych z zawartą umową, a także
możliwość dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z umową
oraz obrona przed takimi roszczeniami zgłaszanymi przez klientów
Administratora;
b)
w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i innej dokumentacji
księgowej oraz rejestru umów o udział w imprezie turystycznej, którego
prowadzenie jest wymagane przepisami prawa turystycznego – art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, tj. w ramach wypełniania obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze wynikających z przepisów prawa bilansowego, podatkowego i
turystycznego;
c)
w zakresie marketingu produktów i usług własnych Administratora, a
także profilowania Danych osobowych, mającego na celu dostosowanie ofert i
informacji handlowych sporządzanych przez Administratora do indywidualnych
oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób, których dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit.
a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, a także na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z motywem 47 preambuły RODO, tj. w celu
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing
bezpośredni usług własnych oraz potrzeba dostosowania ofert i informacji
handlowych sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań,
potrzeb i zainteresowań osób, których dane dotyczą.
4.
ODBIORCY DANYCH
Dostęp do Danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

a)
upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
b)
usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie
Danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla
Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi IT oraz ich
upoważnieni pracownicy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania
tych usług;
c)
podmioty upoważnione do otrzymania Danych osobowych na
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
d)
dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający
Administratora w dochodzeniu roszczeń, w szczególności: kancelarie prawne,
podatkowe, firmy windykacyjne, audytorzy;
e)
podmioty, którym Administrator posługuje się przy wykonywaniu
umów o udział w imprezie turystycznej, w szczególności: operatorzy hoteli,
podmioty zapewniające usługę przewozu lotniczego, agenci, rezydenci,
animatorzy, firmy ubezpieczeniowe.
5.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
a)
w przypadku przetwarzania danych na podstawie, o której mowa w
pkt 3 lit. a) powyżej – okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udział w
imprezie turystycznej;
b)
w przypadku przetwarzania danych na podstawie, o której mowa w
pkt 3 lit. b) powyżej – okres wymagany przepisami prawa, które nakładają na
Administratora określone obowiązki, których wykonanie wymaga przetwarzania
Danych osobowych;
c)
w przypadku przetwarzania danych na podstawie, o której mowa w
pkt 3 lit. c) powyżej – do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez osobę, której dane dotyczą.
6.
PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a)
żądania od Administratora dostępu do dotyczących jej Danych
osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii jej Danych osobowych
podlegających przetwarzaniu. Kopia taka będzie przekazana przy pomocy poczty
elektronicznej, chyba że osoba, której dane dotyczą wyraźnie zażąda przekazania
jej w inny sposób;
b)
żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących
jej Danych osobowych, w zakresie w jakim są one nieprawidłowe oraz
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w szczególności poprzez
przedstawienie dodatkowego oświadczenia, jeżeli uzupełnienie takie nie
pozostaje w sprzeczności z celem przetwarzania Danych osobowych;
c)
żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej
Danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach
prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 17 RODO;
d)
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących
jej Danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach
prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 18 RODO;
e)
przenoszenia swoich Danych osobowych, w przypadkach i na
zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w
szczególności w art. 20 RODO;
f)
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub
innych właściwych organów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem
przepisów o ochronie danych osobowych;
g)
odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie Danych
osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 lit. c) powyżej, przy czym
odwołanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na
przetwarzanie danych osobowych możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail
na adres: bok@grecos.pl.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
W przypadkach, w których przetwarzanie Danych osobowych przez
Administratora odbywa się na innej podstawie niż konieczność wykonania
umowy lub konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze, osoba, której dane dotyczą może, w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych. Administratorowi nie wolno
przetwarzać Danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykaże on
potrzebę przetwarzania tych Danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń albo innych ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.
Niezależnie od powyższego, jeżeli celem przetwarzania Danych osobowych jest
marketing bezpośredni usług własnych Administratora, osoba, której dane
dotyczą ma prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania jego Danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.
7.
ZASADY GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie Danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest warunkiem
zawarcia oraz wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej. Niepodanie
danych oznaczonych w umowie o udział w imprezie turystycznej jako wymagane
uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizację tej umowy.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych osobowych w celach
marketingowych a także na profilowanie danych osobowych, mające na celu
dostosowanie ofert i informacji handlowych sporządzanych przez
Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób,
których dane dotyczą jest w pełni dobrowolne.
8.
PROFILOWANIE
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych
(na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą) mogą być przetwarzane w
sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w oparciu o profilowanie będzie
dotyczyło wyłącznie dostosowania oferty handlowej Administratora do profilu
osoby, której dane dotyczą. W oparciu o profilowanie nie będą podejmowane
żądne decyzje wywołujące skutki prawne wobec osoby, której dane dotyczą lub
w podobny sposób istotnie na nią wpływające.
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszelkich
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją
uprawnień przysługujących osobom, których te dane dotyczą można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora,
kierując korespondencję na adres e-mail: iod@grecos.pl.
XXII.
TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY
Zgodnie z rozporządzeniem (DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 2379),
obowiązującym od 1 stycznia 2021, do ceny imprezy zostanie doliczona składka,
którą organizator przeznacza na Turystyczny Fundusz Pomocowy. Składka jest
bezzwrotna i doliczana do każdej rezerwacji. Obowiązek pobierania składek na
Turystyczny Fundusz Pomocowy dotyczy wszystkich organizatorów imprez
turystycznych działających na polskim rynku.
Zgodnie z Rozporządzeniem pobrane zostaną następujące opłaty:
15 zł/os. – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających
granicę lądową z Polską
13 zł/os. – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę
10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za
wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską
XXIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa zastosowanie mają
odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
Nieważność pojedynczych postanowień umowy - zgłoszenia lub niniejszych
Warunków nie narusza ważności całej umowy.
Niniejsze Warunki obowiązują od 01.01.2021 i nie mają zastosowania do umów
o udział w imprezie turystycznej zawartych przez Organizatora przed tą datą

INFORMACJE PRAKTYCZNE
I. DOBA HOTELOWA
Doba hotelowa, a co za tym idzie świadczenia hotelowe (np. wyżywienie), we wszystkich hotelach i apartamentach kończy się o godz. 10.00 -12.00, a rozpoczyna
się w godz. 14.00-15.00. W przypadku późnych wylotów, bez względu na godzinę zakwaterowania, należy opuścić pokoje do godz.10.00 w dniu wyjazdu. Podróżni
najczęściej otrzymują pokój lub miejsce do składowania bagażu. W przypadku wylotów nocnych Podróżni kwaterowani są po przybyciu do hotelu, co oznacza, że
doba hotelowa liczona jest od godz. 14.00-15.00 dnia poprzedzającego przylot na miejsce docelowe. Analogicznie jest w przypadku nocnych powrotów do kraju.
Czas trwania imprezy turystycznej może różnić się od potocznie rozumianej liczby dni. Dzień pierwszy (dzień zbiórki) oraz dzień ostatni (dzień powrotu do Polski) są
dniami podróży. Długość wypoczynku w tych dniach jest ściśle powiązana z rozkładami lotów oraz ew. promów.
II. ZAKWATEROWANIE
Prezentowane w katalogu zdjęcia pokoi są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, że nie każdy pokój w danym hotelu wygląda tak samo jak ten prezentowany na
zdjęciu w katalogu. Podróżny może zostać zakwaterowany w dowolnej części hotelu, chyba że strony dokonały w umowie szczegółowych pisemnych ustaleń w tym
zakresie. Wszelkie prośby o dodatkowe świadczenia typu widok na morze/basen/ogród, zakwaterowanie w pokojach sąsiadujących ze sobą, zakwaterowanie w
pokoju na konkretnym piętrze traktowane będą jako prośba. Świadczeń tych nie można egzekwować na miejscu jako zagwarantowanych. W okresach poza
głównym sezonem niektóre atrakcje kurortów i hoteli (np. część barów, restauracji, sklepów czy wypożyczalni samochodów, centra sportów wodnych na plażach,
sprzętów plażowych przy basenach i na plażach oraz baseny odkryte) wymienione w opisach katalogowych mogą być czynne w ograniczonym zakresie lub
niedostępne. Jako główny sezon zwyczajowo przyjmuje się miesiące lipiec i sierpień. Dostępność tych udogodnień może być także uzależniona od warunków
atmosferycznych i liczby turystów w danym turnusie. Przypominamy, iż w krajach śródziemnomorskich zachodzi zjawisko okresowego kwitnienia alg, na co
Organizator nie ma wpływu. W krajach z oferty Organizatora woda może być podgrzewana za pomocą baterii słonecznych. Ilość ciepłej wody zależy od natężenia
nasłonecznienia oraz ilości korzystających z niej w danej chwili osób.
III. INTERNET I TV
Internet dostępny bezpłatnie w hotelach w pomieszczeniach ogólnych lub pokojach może posiadać ograniczenia co do wielkości przesyłanych danych, szybkości czy
też dostępności. Do celów wymagających szybkiego i niezawodnego dostępu do Internetu sugerujemy wersje dodatkowo płatną w hotelu. Możliwość korzystania z
telewizji kablowej bądź satelitarnej nie zawsze gwarantuje odbioru programów w języku polskim.
IV. STANDARYZACJA HOTELI
Z uwagi na niejednolite przepisy określające standard obiektów w poszczególnych krajach Organizator wprowadza własną standaryzację obiektów:
** obiekty z podstawowym wyposażeniem.
*** obiekty średniej klasy z funkcjonalnym wyposażeniem.
**** obiekty o dobrym poziomie usług i infrastruktury.
***** obiekty o bardzo dobrym poziomie usług i infrastruktury.
+ uważamy że obiekt wyróżnia się w swojej kategorii np. pod względem wyposażenia, obsługi lub doskonałej lokalizacji.
2. Niezależnie od tego, przy każdym obiekcie podana jest kategoria według przepisów lokalnych. W każdym kraju istnieje indywidualny system kategoryzacji
hotelowej, dlatego też nie można dokonywać porównań obiektów tej samej kategorii w rożnych krajach.
V. PODRÓŻ POŚLUBNA
Większość hoteli w ofercie Grecos przygotowuje dla Nowożeńców drobną niespodziankę. Wszyscy Podróżni, którzy zawarli związek małżeński w przeciągu jednego
roku przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej, mogą zgłosić to do Organizatora . Warunkiem jest przesłanie skanu aktu ślubu najpóźniej na 3 dni przed datą
rozpoczęcia imprezy
turystycznej. Zakres benefitu może różnić się w poszczególnych hotelach.
VI. PRZLOT
Realizowanie podroży drogą lotniczą z rożnych względów programowych czy technicznych może ulec zmianie. Grecos Holiday Sp. z o.o. w porozumieniu z liniami
lotniczymi stara się zminimalizować tego typu sytuacje, lecz w przypadku ich zaistnienia prosimy o wyrozumiałość. W niektórych przypadkach przylot na miejsce
docelowe może odbywać się w godzinach nocnych, a powrót w godzinach porannych. Loty czarterowe są lotami bezpośrednimi bądź z międzylądowaniem. W
zależności od warunków atmosferycznych, rodzaju i wielkości samolotu zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia międzylądowań lub zmiany przewoźnika, a co
za tym idzie również warunków przewozu. Taka sytuacja może nastąpić również w razie konieczności uzupełnienia paliwa. Organizator nie ma żadnego wpływu na
opóźnienia samolotów spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich możliwych środków
(do których zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 889/2002 zalicza się: warunki meteorologiczne, które uniemożliwiają dany lot, zagrożenie bezpieczeństwa,
destabilizację polityczną, nieoczekiwane wady, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo lotu, strajki, które mają wpływ na działalność przewoźnika). Sytuacje takie
leżą poza jakąkolwiek kontrolą Organizatora.
VII. GODZINY PRZELOTU
Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Podróżnego o zmianie godzin lotów, prowadzącej do zmiany głównych właściwości usług
turystycznych w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 1 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Niezależnie od tego, w celu uniknięcia
problemów, jakie mogłyby wyniknąć z braku efektywnego przekazania powyższej informacji przez Organizatora, prosimy o potwierdzenie aktualnej godziny
przelotu na 24 godziny przed wylotem. Godziny na wylot z Polski należy potwierdzić w miejscu dokonania rezerwacji imprezy lub u Organizatora (na stronie
www.grecos.pl lub telefonicznie), natomiast godziny i miejsce zbiórki na powrót do Polski należy potwierdzić u przedstawiciela Organizatora.
VIII. ZAGINIĘCIE BAGAŻU
W razie zaginięcia lub uszkodzenia bagażu w trakcie lotu Podróżny powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt przedstawicielowi przewoźnika na lotnisku i wypełnić
protokół zgłoszenia szkody lub zaginięcia bagażu. Tylko taki dokument pisemny oraz kwit bagażowy (wraz z kartą pokładową) jest podstawą roszczeń o
odszkodowanie od linii lotniczych lub towarzystwa.
IX. PRZEWÓZ WÓZKÓW I FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH
W większości linii lotniczych można przewozić w ramach bagażu podręcznego nosidełko/kołyskę/gondolę jeśli mieści się w schowku nad głowami pasażerów. We
wszystkich liniach w kabinie można przewozić jedzenie dla niemowlęcia.
W ramach bagażu głównego w większości linii można przewozić składane wózki spacerowe dla dzieci. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminach
przewozu linii obsługujących dany przelot dostępnych na www.grecos.pl.
X. HAŁAS
Bogata infrastruktura turystyczna (dyskoteki, bary, tawerny), ciepły klimat, atmosfera urlopu – wszystko to sprzyja nocnemu życiu towarzyskiemu. Tym samym
zwracamy uwagę, iż nie możemy zapewnić kompletnej ciszy podczas Państwa wypoczynku i należy się liczyć z pewnymi niedogodnościami spowodowanymi
hałasem.

NA LOTNISKU I W SAMOLOCIE

Aktualne zalecenia dotyczące wjazdu i przebywania na terenie Grecji znajdują się na stronie:
https://www.gov.pl/web/grecja/informacje-o-koronawirusie,
Cypru na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/cypr.
Prosimy każdorazowo o ich sprawdzenie przed wylotem.
OGÓLNE ZASADY
Zakryj usta i nos. Zmień maseczkę co 4 godziny.
Zachowaj 1,5-metrowy dystans (nie dotyczy osób podróżujących razem).
Dezynfekuj ręce ogólnodostępnymi środkami.
Płać bezgotówkowo.
PRZED WYLOTEM:
• Od 03.10.2020 Rząd Grecji wprowadził konieczność posiadania negatywnego wyniku testu molekularnego (PCR - wymaz z ust lub nosa) na COVID-19, wykonany nie później niż do 72 godzin przed wylotem
dla wszystkich turystów przylatujących z Polski. Test należy przeprowadzić w laboratorium rekomendowanym przez resort zdrowia kraju pochodzenia podróżującego (lista rekomendowanych laboratoriów w Polsce dostępna jest tutaj - https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid).
Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu powinno zostać przygotowane w języku angielskim,
zawierać imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości osoby podróżującej.
• Co najmniej 24 godziny przed wjazdem do Grecji wypełnij formularz PLF (Passenger Locator Form),
znajdujący się na stronie: travel.gov.gr/#/form . Formularz jest w języku angielskim, dlatego udostępniamy instrukcję wypełnienia formularza: bit.ly/grecos-plf
Sprawdź adres swojego hotelu (jest wymagany w formularzu): www.grecos.pl/adresy
Po wypełnieniu formularza na Twoją skrzynkę e-mailową zostanie wysłane potwierdzenie wypełnienia
formularza, a po zweryﬁkowaniu Twoich danych - wypełniony formularz z unikalnym QR kodem, który
musisz okazać na lotnisku docelowym w formie elektronicznej (w telefonie) lub wydrukowany.
Jest to warunek konieczny, aby wejść na pokład samolotu.
Uwaga: Zaleca się, aby każdy członek rodziny miał swój własny QR kod. Wymagane jest natomiast,
aby każdy podróżny dodał w swoim formularzu podróżujących z nim członków rodziny oraz niespokrewnionych towarzyszy podróży.
• Wypełnij i wydrukuj:
1.
kartę lokalizacyjną na lot powrotny z Grecji oraz deklarację pasażera dla celów ochrony zdrowia
publicznego w związku z COVID-19 (ICAO): POBIERZ TUTAJ
2.
deklarację zdrowia w liniach lotniczych Enter Air: POBIERZ TUTAJ
3.
deklarację zdrowia w liniach lotniczych Smartwings: POBIERZ TUTAJ
4.
w liniach lotniczych BUZZ (ex. Ryan Air Sun) deklaracja ustna.
Sprawdź tutaj, jaką linią polecisz na wakacje.
PODCZAS LOTU
Zajmij miejsce zgodnie z wytycznymi załogi. Podróżujący razem mogą siedzieć obok siebie.
Unikaj przemieszczania się po samolocie.
Wypełnij kartę lokalizacyjną z danymi: imię i nazwisko, numer miejsca, na którym siedziałeś oraz
dane kontaktowe.
Ponadto:
Na pokładach samolotów stosuje się ﬁltry HEPA, mające polepszyć jakość powietrza.
Wnętrze samolotu jest dodatkowo dezynfekowane.
Ograniczono serwis pokładowy. Wprowadzono możliwość sprzedaży tylko zapakowanego jedzenia.
PO WYLĄDOWANIU
Opuść terminal jak najszybciej po otrzymaniu bagażu.
Ponadto:
Obsługa lotniska docelowego ponownie może zmierzyć temperaturę wybranym pasażerom.
W terminalu mogą przebywać tylko pasażerowie, członkowie załóg linii lotniczych i pracownicy
lotniska. Osoby witające będą miały swoje stanowiska na zewnątrz terminala.

Wybiórczo będą przeprowadzane testy na obecność wirusa SARS-CoV-2, a w przypadku
pozytywnego wyniku obowiązywać będzie 14-dniowa kwarantanna. Po wykonaniu testu pasażer
udaje się do swojego hotelu. Dopiero po opublikowaniu wyniku testu podejmowane są ewentualne
działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W przypadku, gdy pasażer przedstawi obsłudze lotniska negatywny wynik testu na COVID-19
wykonanego na 72 godziny przed podróżą, nie będzie testowany podczas ewentualnej kontroli na
lotnisku docelowym.

HOTELE I ZWIEDZANIE

OGÓLNE ZASADY
Zakryj usta i nos w przestrzeniach wspólnych: recepcja, lobby, autokary/autobusy, restauracje, sklepy, taksówki, szpitale, przychodnie, centra Spa, supermarkety, banki, salony fryzjerskie, piekarnie etc. Nieprzestrzeganie tego przepisu grozi
mandatem w wysokości 150 euro.
Zachowaj 2-metrowy dystans (nie dotyczy osób podróżujących razem).
Dezynfekuj ręce ogólnodostępnymi środkami.
Płać bezgotówkowo.
Ponadto:
W przypadku wykrycia u turysty wirusa SARS-CoV-2 podczas wakacji w Grecji,
testy na jego obecność, pobyt w szpitalu i/lub w hotelu na kwarantannie odbywa
się na koszt państwa greckiego, wystarczy okazać dowód osobisty lub paszport.
Zachęcamy jednak, aby dodatkowo wyrobić darmową kartę EKUZ.
Podstawowy Pakiet Ubezpieczenia, który posiada każdy Klient, jadący na
wakacje z Grecosem, nie pokrywa kosztów leczenia w przypadku zachorowania na
Covid-19. W naszej ofercie posiadamy również Pakiet Ubezpieczenia Optymalny
lub VIP, w których koszty leczenia Covid-19 zostaną pokryte przez TU Europa S.A.
TRANSFER DO I Z HOTELU, WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Wnętrze autokaru jest dezynfekowane po każdym transferze.
Dozwolona liczba pasażerów w autokarze to 65% jego wypełnienia.
WYNAJEM AUTA
Auto jest czyszczone i dezynfekowane po każdym kliencie.
Wkrótce podamy oﬁcjalną informację na temat dozwolonej liczy pasażerów
w samochodzie (kwestia ta jest aktualnie omawiana przez Rząd Grecji).
Dozwolona liczba pasażerów w samochodzie:
- pojazdy 5-osobowe – max. 4 osoby (w tym kierowca)
- pojazdy 7-osobowe – max. 4 osoby (w tym kierowca)
- pojazdy 9-osobowe – max. 6 osób (w tym kierowca)
Rodziny mogą podróżować razem. Dorośli członkowie rodziny muszą
okazać dokument potwierdzający, że są rodziną.
POKOJE HOTELOWE
W celu dezynfekcji, czyszczenia i wentylacji pokoi wydłużono czas wymeldowania
i zameldowania (wymeldowanie do 11.00 i zameldowanie od 15.00).
Wstęp do pokojów mają tylko osoby będące gośćmi hotelowymi oraz obsługa
hotelu.

RESTAURACJE I BARY W HOTELU
Jedzenie z bufetu w ramach all inclusive nakładane jest przez obsługę
restauracji.
Obowiązuje 2-metrowy dystans pomiędzy osobami, stolikami i siedzeniami.
Siedzenia i stoły dezynfekowane są po każdym kliencie.
PLAŻE, BASENY, AQUAPARKI
Obowiązuje 3-metrowy dystans pomiędzy siedzeniami należącymi do różnych
parasoli.
Siedzenia i stoliki dezynfekowane są po każdym kliencie.
Wyłączono z użytku kryte baseny.
W zbiorniku wodnym na świeżym powietrzu może znajdować się w danym
momencie jedna osoba na 2,5 m2 powierzchni wody.
Woda chlorowana jest zgodnie z ustanowionym prawem. Ponadto zbiorniki
wodne są regularnie czyszczone i dezynfekowane.
Powyższe zasady dotyczą także funkcjonowania aquaparków hotelowych.
ANIMACJE GRECOSA
Animacje Grecosa dla dorosłych i nastolatków w Klubach OPA! Grecos odbywają
się tylko na świeżym powietrzu z zachowaniem dystansu pomiędzy uczestnikami
i zasad obowiązujących w basenach (jedna osoba na 2,5 m2 powierzchni wody).
Akcesoria do sportów i zabaw są dezynfekowane po każdej turze zajęć.
Animacje dla dzieci w ramach Klubów Delﬁnki odbywają się głównie na świeżym
powietrzu – w pomieszczeniach tylko w przypadku niewielkich grup
(w zależności od wielkości mini klubu), z zachowaniem odległości pomiędzy
dziećmi i zaleceń sanitarnych. Akcesoria do zabaw dezynfekowane są po każdej
turze zajęć.
PRZESTRZENIE WSPÓLNE
Jeśli możesz, ogranicz korzystanie z wind. Dezynfekuj ręce przy wejściu i wyjściu.
Ponadto:
Spotkanie informacyjne i dyżury rezydenta odbywają się z zachowaniem zaleceń
sanitarnych (maseczki oraz 2-metrowy dystans).
POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA HOTELOWA
Informacje o funkcjonowaniu infrastruktury (stref Spa i medycznych, sklepów,
stref zabaw dla dzieci, sal konferencyjnych, kinowych, siłowni i innych)
poszczególnych hoteli dostępne są na stronach hotelowych na GRECOS.PL.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GRECOS HOLIDAY SP. Z.O.O.
1.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych, z
którymi Grecos Holiday sp. z o.o. zawarł umowę o udział w imprezie
turystycznej albo wobec których Grecos Holiday sp. z o.o. podjął czynności
mające na celu zawarcie takiej umowy (określanych dalej jako „Dane
osobowe”) jest Grecos Holiday sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod
pocztowy: 60 – 311), przy ul. Grunwaldzkiej 76A, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy,
pod numerem KRS: 0000249102, NIP: 7781432010 (określana dalej jako
„Administrator”).
2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
a) wykonanie umów o udział w imprezie turystycznej oraz podjęcie
czynności mających na celu zawarcie takich umów, jak również
dochodzenie przez Administratora ewentualnych
roszczeń
związanych z ich niewykonaniem, a także obrona przez takimi
roszczeniami zgłaszanymi przez klientów Administratora;
b) za zgodą osoby, której dane dotyczą - marketing usług własnych
Administratora, a także profilowanie danych osobowych, mające
na celu dostosowanie ofert i informacji handlowych sporządzanych
przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i
zainteresowań osób, których dane dotyczą;
c)
wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
3. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzanie w oparciu o poniższe podstawy prawne:
a) w zakresie zawarcia i realizacji umowy o udział w imprezie
turystycznej, w tym zapewnienia kontaktu lub w innych sprawach
związanych z umową – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
iw
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (określanego dalej jako „RODO”), tj. w
ramach wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej i
podjęcia, na żądanie osoby której dane dotyczą, określonych
działań przed zawarciem takiej umowy oraz w ramach prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, którym jest potrzeba
informowania o wszelkich sprawach związanych z zawartą umową,
a także możliwość dochodzenia przez Administratora roszczeń
związanych z umową oraz obrona przed takimi roszczeniami
zgłaszanymi przez klientów Administratora;
b) w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i innej dokumentacji
księgowej oraz rejestru umów o udział w imprezie turystycznej,
którego prowadzenie jest wymagane przepisami prawa
turystycznego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w ramach wypełniania
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających
z przepisów prawa bilansowego, podatkowego i turystycznego;
c)
w zakresie marketingu produktów i usług własnych Administratora,
a także profilowania Danych osobowych, mającego na celu
dostosowanie ofert i informacji handlowych sporządzanych przez
Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i
zainteresowań osób, których dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą
4. ODBIORCY DANYCH
Dostęp do Danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
a) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
b) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie
Danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla
Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi IT oraz
ich upoważnieni pracownicy, w zakresie niezbędnym do
prawidłowego wykonania tych usług;
c)
podmioty upoważnione do otrzymania Danych osobowych na
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
d) dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający
Administratora w dochodzeniu roszczeń, w szczególności:
kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne, audytorzy;
e) podmioty, którym Administrator posługuje się przy wykonywaniu
umów o udział w imprezie turystycznej, w szczególności: operatorzy
hoteli, podmioty zapewniające usługę przewozu lotniczego, agenci,
rezydenci, animatorzy, firmy ubezpieczeniowe.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
a)
w przypadku przetwarzania danych na podstawie, o której mowa w
pkt 3 lit. a) powyżej – okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udział
w
imprezie
turystycznej;

b)
w przypadku przetwarzania danych na podstawie, o której mowa w
pkt 3 lit. b) powyżej – okres wymagany przepisami prawa, które nakładają na
Administratora określone obowiązki, których wykonanie wymaga
przetwarzania Danych osobowych;
c)
w przypadku przetwarzania danych na podstawie, o której mowa w
pkt 3 lit. c) powyżej – do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez osobę, której dane dotyczą.
6. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
OSOBOWYCH
a) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
b) żądania od Administratora dostępu do dotyczących jej Danych
osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii jej Danych
osobowych podlegających przetwarzaniu. Kopia taka będzie
przekazana przy pomocy poczty elektronicznej, chyba że osoba,
której dane dotyczą wyraźnie zażąda przekazania jej w inny sposób;
c)
żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania
dotyczących jej Danych osobowych, w zakresie w jakim są one
nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, w szczególności poprzez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia, jeżeli uzupełnienie takie nie pozostaje w
sprzeczności z celem przetwarzania Danych osobowych;
d) żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej
Danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w
przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w
art. 17 RODO;
e) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących
jejDanych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w
przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w
art. 18 RODO;
f)
przenoszenia swoich Danych osobowych, w przypadkach i na
zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności w art. 20 RODO;
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
lub innych właściwych organów sprawujących nadzór nad
przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych;
h) odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie Danych
osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 lit. c) powyżej, przy
czym odwołanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:
bok@grecos.pl.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danychosobowych
W przypadkach, w których przetwarzanie Danych osobowych przez
Administratora odbywa się na innej podstawie niż konieczność wykonania
umowy lub konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze, osoba, której dane dotyczą może, w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych.
Administratorowi nie wolno przetwarzać Danych osobowych objętych
sprzeciwem, chyba że wykaże on potrzebę przetwarzania tych Danych
osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo innych
ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych
osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której
dane dotyczą.
Niezależnie od powyższego, jeżeli celem przetwarzania Danych osobowych
jest marketing bezpośredni usług własnych Administratora, osoba, której dane
dotyczą ma prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania jego Danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.
7. ZASADY GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie Danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest warunkiem
zawarcia oraz wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej. Niepodanie
danych oznaczonych w umowie o udział w imprezie turystycznej jako
wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizację tej umowy.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych osobowych w celach
marketingowych a także na profilowanie danych osobowych, mające na celu
dostosowanie ofert i informacji handlowych sporządzanych przez
Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób,
których dane dotyczą jest w pełni dobrowolne.
8. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszelkich
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją
uprawnień przysługujących osobom, których te dane dotyczą można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora,
kierując korespondencję na adres e-mail: iod@grecos.pl.

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez TU Europa S.A.

Kto
jest
administratorem
Twoich
danych
osobowych?
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Możesz się z
nami skontaktować:
• wysyłając e-mail na adres bok@tueuropa.pl,
• wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie tueuropa.pl,
• dzwoniąc pod numer 801 500 300 lub 71 369 28 87 (opłata wg stawek
operatora),
• pisząc na adres naszej siedziby.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz
skontaktować się również bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony
danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@tueuropa.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy
Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy:
• na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia i wykonania
umowy oraz na podstawie Twojej zgody:
 w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania
oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz pozyskiwania informacji o Twoim
stanie zdrowia od podmiotów świadczących usługi medyczne (o ile
dotyczy)
• na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
 w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w
ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy
• na podstawie konieczności przetwarzania danych do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora:
 w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów, w tym w celach
analitycznych i profilowania
 w celu podejmowania ewentualnych czynności w związku z
przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym
 w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą
umową ubezpieczenia
 w celu reasekuracji ryzyka, tj. zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego
związanego z umową ubezpieczenia.
Kto
może
być
odbiorcą
Twoich
danych
osobowych?
Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je
na nasze zlecenie, m.in. reasekuratorom, asystorom, dostawcom usług IT,
podmiotom przetwarzającym w celu windykacji należności, agencjom
marketingowym, czy też podmiotom dystrybuującym ubezpieczenia – przy
czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami
umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.
Z uwagi na to, że świadczymy ochronę na całym świecie, Twoje dane
osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w
zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie umowy
ubezpieczenia, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez
Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych
osobowych.
Jakdługo będziemy przechowywać Twojedane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia
roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów
prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów
księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia.
Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych w momencie,
kiedy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania w tym zakresie.

Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania
Twoich danych osobowych?
Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz
również skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania:
• w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie
uzasadniony interes administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Czym jest prawnie uzasadniony interes administratora? Rozumiemy przez to
m.in. przetwarzanie niezbędne do zapobiegania oszustwom
ubezpieczeniowym lub przetwarzanie do celów marketingu bezpośredniego.
•
•

•

w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej
zgody masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie; wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem
w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia
i wykonania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody – przysługuje
Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. dotrzymania od
nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. w
formacie CSV, XML; możesz przesłać te dane innemu administratorowi
danych osobowych
przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Biurem
Obsługi Klienta lub naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?
W związku z przetwarzaniem podanych przez Ciebie danych osobowych,
decyzje dotyczące Twojej osoby będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany. Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki
ubezpieczeniowej.
W przypadku tak podjętej decyzji, masz prawo do jej zakwestionowania, do
wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji naszego
pracownika w tym zakresie.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i
wykonania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka
ubezpieczeniowego.
Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy
ubezpieczenia.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony tueuropa.pl
Zachęcamy również do zapoznania się z Informatorem RODO znajdującym
się
na
stronie
internetowej
Ministerstwa
Cyfryzacji:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator

Ubezpieczenie podróży zagranicznych
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
zarejestrowane w Polsce posiadające zezwolenie Ministra Finansów
DU/2849/A/CG/94 z dnia 7 listopada 1994 roku na prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej zwane dalej: TU Europa S.A.

Produkt: Ubezpieczenie podróżne
dla Klientów Grecos Holiday Sp. z o.o.

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne udostępnione są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia podróżnego dla Klientów Grecos
Holiday Sp. z o.o. (dalej OWU) zatwierdzonych uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. nr 02/07/20 z dnia 02.07.2020 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oferowane ubezpieczenie ujęte jest w Dziale II Ustawy
i dotyczy: świadczeń jednorazowych z grupy 1, ubezpieczenia choroby z grupy 2, ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami z grupy 8, ubezpieczenia pozostałych
szkód rzeczowych nie ujętych w grupie 8 z grupy 9, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z grupy 13, ubezpieczenia ryzyk finansowych z grupy 16, ubezpieczenia
świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania z grupy 18.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia na 1 osobę

Ubezpieczenie podróżne
Wariant Podstawowy Wariant Optymalny
Wariant VIP
Koszty leczenia, ratownictwa i transportu
9 500 EUR
30 500 UR
110 500 EUR
oraz pomocy w podróży (KL)
Trwały uszczerbek na zdrowiu wynikający
1 000 EUR
4 000 EUR
12 000 EUR
z następstw nieszczęśliwych wypadków
Śmierć będąca skutkiem następstw
500 EUR
2 000 EUR
6 000 EUR
nieszczęśliwych wypadków
Bagaż podróżny
100 EUR
400 EUR
1 200 EUR
Opóźnienie dostarczenia bagażu
150 EUR
150 EUR

podróżnego
Odpowiedzialność cywilna za szkody
30 000 EUR
90 000 EUR

na osobie
Odpowiedzialność cywilna za szkody
5 000 EUR
15 000 EUR

w mieniu
Ochrona podczas uprawiania turystyki
kwalifikowanej w zakresie ubezpieczenia:
kosztów leczenia, ratownictwa
Ɲ
Ɲ
Ɲ
i transportu oraz pomocy w podróży,
następstw nieszczęśliwych wypadków,
odpowiedzialności cywilnej
Ochrona dla osób pod wpływem
alkoholu w zakresie ubezpieczenia:
kosztów leczenia, ratownictwa i transportu

Ɲ
Ɲ
oraz pomocy w podróży, następstw
nieszczęśliwych wypadków
Następstwa chorób przewlekłych
w zakresie ubezpieczenia: kosztów leczenia,
ratownictwa i transportu oraz pomocy

Ɲ
Ɲ
w podróży, następstw nieszczęśliwych
wypadków
Ochrona w zakresie epidemii Covid-19
Ɲ
i innych chorób wirusowych z grupy

do wysokości sumy ubezpieczenia KL
koronawirusów
Ochrona podczas uprawiania
sportów wysokiego ryzyka w zakresie
ubezpieczenia: kosztów leczenia,
po zapłaceniu dodatkowej składki

ratownictwa i transportu oraz pomocy
w podróży, następstw nieszczęśliwych
wypadków, odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub
Po zapłaceniu dodatkowej składki
przerwania imprezy turystycznej
Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej
Cena imprezy turystycznej, nie wyższa niż 35 000 zł
Koszty przerwania imprezy turystycznej
Następstwa chorób przewlekłych
w ubezpieczeniu kosztów rezygnacji lub
po zapłaceniu dodatkowej składki
przerwania imprezy turystycznej
Ochrona dla osób pod wpływem
alkoholu w ubezpieczeniu kosztów

rezygnacji lub przerwania imprezy
turystycznej

IPID Ubezpieczenie podróżne dla Klientów Grecos Holiday Sp. z o.o.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
podróży na terytorium Polski i kraju rezydencji ubezpieczonego
szkód będących następstwem chorób przewlekłych w wariancie Podstawowym oraz
w ubezpieczeniu kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej
epidemii chorób zakaźnych w wariancie Podstawowym
epidemii chorób zakaźnych innych niż Covid-19 i innych chorób wirusowych z grupy
koronawirusów w wariancie Optymalnym i VIP
szkód powstałych w związku z pozostawaniem ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości
w wariancie Podstawowym oraz w ubezpieczeniu kosztów rezygnacji lub przerwania
imprezy turystycznej
zdarzeń powstałych po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych
zdarzeń powstałych na skutek lub w związku z działaniami wojennymi, rozruchami,
zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu za wyjątkiem
sytuacji, w której ubezpieczony zostaje nimi niespodziewanie dotknięty
zdarzeń powstałych na skutek lub w związku z eksplozją atomową lub
napromieniowaniem radioaktywnym
zdarzeń, które nastąpiły na skutek lub w związku z nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza
zdarzeń, które nastąpiły na skutek lub w związku z usiłowaniem lub dokonaniem
przestępstwa przez ubezpieczonego
zdarzeń, które nastąpiły na skutek lub w związku z próbą samobójczą, samobójstwem,
umyślnym samookaleczeniem
zdarzeń powstałych w wyniku prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu
mechanicznego bez wymaganych uprawnień
zdarzeń powstałych w wyniku prowadzenia pojazdu mechanicznego przez
ubezpieczonego znajdującego się w stanie nietrzeźwości
zdarzeń, które nastąpiły na skutek lub w związku z uczestnictwem ubezpieczonego
w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza
koncesjonowanymi liniami lotniczymi
zdarzeń, które nastąpiły na skutek lub w związku z chorobą psychiczną ubezpieczonego
szkód będących następstwem uprawiania sportów wysokiego ryzyka, o ile zakres
ochrony nie został rozszerzony w tym zakresie
szkód będących następstwem uprawiania sportów ekstremalnych, wyczynowego
uprawiania sportów, wykonywania niebezpiecznej pracy fizycznej
sytuacji, gdy ubezpieczony postąpił wbrew decyzji Centrum Pomocy uzgodnionej
z lekarzem prowadzącym
kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, jeżeli w stosunku do ubezpieczonego
istniały przeciwskazania lekarskie do odbycia podróży lub przed podróżą istniały
wskazania do odbycia zabiegu operacyjnego bądź pobytu w szpitalu
leczenia, hospitalizacji lub zakwaterowania w przypadku, gdy według opinii lekarza
Centrum Pomocy moment rozpoczęcia leczenia może być odłożony do momentu
powrotu ubezpieczonego do Polski
leków wydanych bez pisemnego zalecenia lekarza
kosztów ciąży, porodu, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży
trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, jeśli
nastąpiły one po upływie 24 miesięcy od nieszczęśliwego wypadku
sytuacji gdy przyczyną rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej jest epidemia
choroby zakaźnej, kwarantanna, izolacja osób chorych z powodu zachorowania na
Covid 19 lub inne choroby wirusowe z grupy koronawirusów
szkód w bagażu podróżnym, których wartość na dzień wypłaty świadczenia nie
przekracza 30 EUR
szkód w mieniu z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, których wartość nie
przekracza 200 EUR
szkód z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które nastąpiły na skutek lub
w związku z pozostawaniem ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości
innego zdarzenia zaistniałego w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpieniem
do/zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli pomiędzy tym zdarzeniem a zdarzeniem
ubezpieczeniowym zachodzi bezpośredni i adekwatny związek przyczynowy
zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne
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Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
! udział własny ubezpieczonego w kosztach leczenia ambulatoryjnego w wariancie
Podstawowym wynosi 20 EUR

! koszty leczenia ambulatoryjnego podczas pobytu w USA, Kanadzie, Japonii
i Australii pokrywane są do 2 000 EUR w wariancie Podstawowym, Optymalnym i VIP

! koszty ratownictwa pokrywane są do 5 000 EUR w wariancie Podstawowym
i Optymalnym, do 10 000 EUR w wariancie VIP

! leczenie stomatologiczne pokrywane jest do 250 EUR w wariancie Podstawowym,
Optymalnym i VIP

! koszty trumny przewozowej pokrywane są do 700 EUR w wariancie Podstawowym,
Optymalnym i VIP

! koszty podróży osoby towarzyszącej pokrywane są do 1 000 EUR w wariancie
Podstawowym, Optymalnym i VIP

! koszty zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej pokrywane są do 100 EUR
dziennie i maksymalnie 7 dni w wariancie Podstawowym, Optymalnym i VIP

! koszty wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia pokrywane są do 2 000 EUR
w wariancie Podstawowym, Optymalnym i VIP

! dodatkowe koszty zakwaterowania i wyżywienia za granicą w celu
!
!
!
!
!
!
!

rekonwalescencji pokrywane są do 100 EUR dziennie i maksymalnie 7 dni w wariancie
Podstawowym, Optymalnym i VIP
koszty transportu po rekonwalescencji pokrywane są do 500 EUR w wariancie
Podstawowym, Optymalnym i VIP
koszty kierowcy zastępczego pokrywane są do 500 EUR w wariancie Optymalnym i VIP
koszty transportu niepełnoletnich dzieci pokrywane są do 2 000 EUR w wariancie VIP
koszty transportu członków rodziny ubezpieczonego pokrywane są do 2 500 EUR
w wariancie VIP
koszty związane z opóźnieniem lotu pokrywane są do 200 EUR w wariancie VIP
świadczenie za szkody w bagażu podróżnym pomniejszane jest o 30 EUR
świadczenie za szkody rzeczowe z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
pomniejszane jest o 200 EUR

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Świat – z wyłączeniem Polski oraz kraju rezydencji ubezpieczonego
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
najszybciej jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 72 godzin zgłoś do Centrum Pomocy zajście zdarzenia ubezpieczeniowego i podaj niezbędne informacje do udzielenia pomocy oraz daj możliwość Centrum
Pomocy podjęcia koniecznych działań
niezwłocznie poinformuj dostawcę imprezy turystycznej o rezygnacji z imprezy turystycznej przed jej rozpoczęciem, ale nie później niż w ciągu 2 dni od zdarzenia; o przerwaniu imprezy turystycznej – nie później
niż w ciągu 2 dni od zdarzenia
przekaż niezbędne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela dokumenty w celu otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego

Jak i kiedy należy opłacać składki?
gotówką lub w formie bezgotówkowej
jednorazowo za cały okres odpowiedzialności, jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres ubezpieczenia wskazany jest w umowie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa dotycząca ubezpieczeń: kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, pomocy w podróży, opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego, odpowiedzialności cywilnej, rozpoczyna się
od dnia wskazanego jako data początkowa imprezy turystycznej, lecz nie wcześniej niż po przekroczeniu granicy Polski i/lub kraju rezydencji przy wyjeździe, a kończy się w momencie przekroczenia granicy
Polski i/lub kraju rezydencji przy wjeździe, nie później jednak niż o godzinie 24:00 ostatniego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego jako data końcowa imprezy turystycznej.
Ochrona ubezpieczeniowa dotycząca następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu podróżnego, rozpoczyna się od dnia wskazanego jako data początku imprezy turystycznej, lecz nie wcześniej niż z chwilą
rozpoczęcia podróży, a kończy się w momencie zakończenia podróży, nie później jednak niż o godzinie 24:00 ostatniego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego jako data końcowa imprezy turystycznej.
Ochrona ubezpieczeniowa dotycząca ubezpieczenia kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy się w dniu
określonym jako koniec imprezy turystycznej w umowie uczestnictwa w imprezie turystycznej.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia, limitu odpowiedzialności, z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia, z dniem wystąpienia ubezpieczonego z umowy
ubezpieczenia, z upływem okresu ubezpieczenia oraz z chwilą śmierci ubezpieczonego (nie dotyczy to ubezpieczenia kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej).

Jak rozwiązać umowę?
Składając stosowne oświadczenie w formie elektronicznej e-mailem, telefonicznie albo w formie pisemnej do TU Europa S.A. lub u jego przedstawiciela.

IPID Ubezpieczenie podróżne dla Klientów Grecos Holiday Sp. z o.o.
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Ubezpieczenie podróżne dla Klientów

Grecos Holiday Sp. z o.o.
• Dokument zawiera:
• Informacje na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych
przez TU Europa S.A.
• Ogólne Warunki Ubezpieczenia podróżnego dla Klientów
Grecos Holiday Sp. z o.o. obowiązujące od 03.07.2020 r.
kod: OWU/02/161854/2020/M

Karta informacyjna RODO
zȥǉȶɭȟŔƃǿŔȥŔʋơȟŔʋƃơȍȸˁǫ˖ŔɽŔƎɢɭ˖ơʋˁŔɭ˖ŔȥǫŔƎŔȥˊƃǠȶɽȶŹȶˁˊƃǠɢɭ˖ơ˖þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳ

Ŕȇǫơɢɭ˖ˊɽȝʠǌʠǿŰ-ǫɢɭŔˁŔˁ˖Ŕȇɭơɽǫơɢɭ˖ơʋˁŔɭ˖ŔȥǫŔþˁȶǫƃǠ
danych osobowych?

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?












 ƎȟǫȥǫɽʋɭŔʋȶɭơȟ ɢȶƎŔȥˊƃǠ ɢɭ˖ơ˖ -ǫơŹǫơ ƎŔȥˊƃǠ ȶɽȶŹȶˁˊƃǠ ǿơɽʋ þȶˁŔɭ˖ˊɽʋˁȶ
čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȧFʠɭȶɢŔòࡳࡳ˖ɽǫơƎ˖ǫŹŰˁơĭɭȶƃȝŔˁǫʠࡳ
¡ȶ˛ơɽ˖ɽǫƴ˖ȥŔȟǫɽȇȶȥʋŔȇʋȶˁŔƅ
ˁˊɽˊȝŔǿŰƃơ࢛ȟŔǫȍȥŔŔƎɭơɽbok@tueuropa.pl
ˁˊɢơȝȥǫŔǿŰƃǉȶɭȟʠȍŔɭ˖ȇȶȥʋŔȇʋȶˁˊȥŔȥŔɽ˖ơǿɽʋɭȶȥǫơtueuropa.pl
Ǝ˖ˁȶȥǫŰƃ ɢȶƎ ȥʠȟơɭ ࠇ߿ࠀ ࠄ߿߿ ࠂ߿߿ ȍʠŹ ࠆࠀ ࠂࠅࠈ ࠁࠇ ࠇࠆ ȶɢȝŔʋŔ ˁǌ ɽʋŔˁơȇ
operatora)
ɢǫɽ˖ŰƃȥŔŔƎɭơɽȥŔɽ˖ơǿɽǫơƎ˖ǫŹˊ
ĭ
 ɽɢɭŔˁŔƃǠƎȶʋˊƃ˖ŰƃˊƃǠɢɭ˖ơʋˁŔɭ˖ŔȥǫŔƎŔȥˊƃǠȶɽȶŹȶˁˊƃǠȟȶ˛ơɽ˖ɽȇȶȥʋŔȇʋȶˁŔƅ
ɽǫƴ ɭȸˁȥǫơ˛ Źơ˖ɢȶɿɭơƎȥǫȶ ˖ ȥŔɽ˖ˊȟ ǫȥɽɢơȇʋȶɭơȟ ȶƃǠɭȶȥˊ ƎŔȥˊƃǠ ȶɽȶŹȶˁˊƃǠ
ˁˊɽˊȝŔǿŰƃơ࢛ȟŔǫȍȥŔŔƎɭơɽiod@tueuropa.plࡳ





Ł Ŕˁɽ˖ơ ȟȶ˛ơɽ˖ ɢȶɢɭȶɽǫƅ ȥŔɽ ȶ Ǝȶɽʋƴɢ Ǝȶ ɽˁȶǫƃǠ ƎŔȥˊƃǠ ȶɽȶŹȶˁˊƃǠࡳ ¡ȶ˛ơɽ˖
ɭȸˁȥǫơ˛ɽȇȶɭ˖ˊɽʋŔƅ˖ɢɭŔˁŔ˛ŰƎŔȥǫŔɽɢɭȶɽʋȶˁŔȥǫŔɽˁȶǫƃǠƎŔȥˊƃǠʠɽʠȥǫƴƃǫŔȍʠŹ
ȶǌɭŔȥǫƃ˖ơȥǫŔǫƃǠɢɭ˖ơʋˁŔɭ˖ŔȥǫŔ
ˁ ˖Ŕȇɭơɽǫơ ˁ ǿŔȇǫȟ ɢɭ˖ơʋˁŔɭ˖Ŕȟˊ þˁȶǿơ ƎŔȥơ ˁ ȶɢŔɭƃǫʠ ȶ ɢɭŔˁȥǫơ
ʠ˖ŔɽŔƎȥǫȶȥˊ ǫȥʋơɭơɽ ŔƎȟǫȥǫɽʋɭŔʋȶɭŔ ɢɭ˖ˊɽȝʠǌʠǿơ -ǫ ɢɭŔˁȶ ˁȥǫơɽǫơȥǫŔ
ɽɢɭ˖ơƃǫˁʠˁȶŹơƃɢɭ˖ơʋˁŔɭ˖ŔȥǫŔþˁȶǫƃǠƎŔȥˊƃǠȶɽȶŹȶˁˊƃǠ

ǽ -˖ˊȟǿơɽʋɢɭŔˁȥǫơʠ˖ŔɽŔƎȥǫȶȥˊǫȥʋơɭơɽŔƎȟǫȥǫɽʋɭŔʋȶɭŔࡴ
áȲˏʙȜǨƟȜ˃ɝɧˏƟˏʄȲȜࡲǨȢࡲɝɧˏƟʄʺŔɧˏŔȢǨƟȢǨƟˏŸƲƌȢƟƌȲˏŔɝȲŸǨƟǊŔȢǨŔ

ȲɷˏʙɷʄʺȲȜʙŸƟˏɝǨƟƂˏƟȢǨȲʺ˃ȜȊʙŸɝɧˏƟʄʺŔɧˏŔȢǨƟƌȲƂƟȊ˜ʺȜŔɧȄƟʄǨȢǊʙ
ŸƟˏɝȲ˝ɧƟƌȢǨƟǊȲࡲ

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane
osobowe?




þˁȶǿơƎŔȥơȶɽȶŹȶˁơɢɭ˖ơʋˁŔɭ˖Ŕȟˊ
ȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơȥǫơ˖ŹƴƎȥȶɿƃǫɢɭ˖ơʋˁŔɭ˖ŔȥǫŔƎȶ˖ŔˁŔɭƃǫŔǫˁˊȇȶȥŔȥǫŔʠȟȶˁˊ
ȶɭŔ˖ȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơþˁȶǿơǿ˖ǌȶƎˊ
ˁ ƃơȍʠ ˖ŔˁŔɭƃǫŔ ǫ ˁˊȇȶȥŔȥǫŔ ʠȟȶˁˊ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ ˁ ʋˊȟ ƎȶȇȶȥŔȥǫŔ
ȶƃơȥˊɭˊ˖ˊȇŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶȶɭŔ˖ɢȶ˖ˊɽȇǫˁŔȥǫŔǫȥǉȶɭȟŔƃǿǫȶþˁȶǫȟ
ɽʋŔȥǫơ ˖ƎɭȶˁǫŔ ȶƎ ɢȶƎȟǫȶʋȸˁ ɿˁǫŔƎƃ˖ŰƃˊƃǠ ʠɽȝʠǌǫ ȟơƎˊƃ˖ȥơ ȶ ǫȍơ
Ǝȶʋˊƃ˖ˊ
ȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơȶŹȶˁǫŰ˖ȇʠɢɭŔˁȥơǌȶƃǫŰ˛ŰƃơǌȶȥŔŔƎȟǫȥǫɽʋɭŔʋȶɭ˖ơ
ˁ ƃơȍʠ ȶƃơȥˊ ɭˊ˖ˊȇŔ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶ ˁ ɽɢȶɽȸŹ ˖ŔʠʋȶȟŔʋˊ˖ȶˁŔȥˊ
ˁɭŔȟŔƃǠɢɭȶ˪ȍȶˁŔȥǫŔȇȍǫơȥʋȸˁɢɭ˖ơƎ˖ŔˁŔɭƃǫơȟʠȟȶˁˊ
ȥŔ ɢȶƎɽʋŔˁǫơ ȇȶȥǫơƃ˖ȥȶɿƃǫ ɢɭ˖ơʋˁŔɭ˖ŔȥǫŔ ƎŔȥˊƃǠ Ǝȶ ɭơŔȍǫ˖Ŕƃǿǫ ɢɭŔˁȥǫơ
ʠ˖ŔɽŔƎȥǫȶȥơǌȶǫȥʋơɭơɽʠŔƎȟǫȥǫɽʋɭŔʋȶɭŔ
ˁƃơȍʠȟŔɭȇơʋǫȥǌʠŹơ˖ɢȶɿɭơƎȥǫơǌȶȥŔɽ˖ˊƃǠɢɭȶƎʠȇʋȸˁˁʋˊȟˁƃơȍŔƃǠ
ŔȥŔȍǫʋˊƃ˖ȥˊƃǠǫɢɭȶ˪ȍȶˁŔȥǫŔ
ˁ ƃơȍʠ ɢȶƎơǿȟȶˁŔȥǫŔ ơˁơȥʋʠŔȍȥˊƃǠ ƃ˖ˊȥȥȶɿƃǫ ˁ ˖ˁǫŰ˖ȇʠ
˖ɢɭ˖ơƃǫˁƎ˖ǫŔȝŔȥǫơȟɢɭ˖ơɽʋƴɢɽʋˁȶȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁˊȟ
ˁƃơȍʠƎȶƃǠȶƎ˖ơȥǫŔơˁơȥʋʠŔȍȥˊƃǠɭȶɽ˖ƃ˖ơȧ˖ˁǫŰ˖ŔȥˊƃǠ˖˖ŔˁŔɭʋŰʠȟȶˁŰ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ
ˁ ƃơȍʠ ɭơŔɽơȇʠɭŔƃǿǫ ɭˊ˖ˊȇ ʋǿࡳ ˖ȟȥǫơǿɽ˖ơȥǫŔ ɭˊ˖ˊȇŔ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶ
˖ˁǫŰ˖Ŕȥơǌȶ˖ʠȟȶˁŰʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔࡳ

ʋȶȟȶ˛ơŹˊƅȶƎŹǫȶɭƃŰþˁȶǫƃǠƎŔȥˊƃǠȶɽȶŹȶˁˊƃǠࡴ








ˁ ˖Ŕȇɭơɽǫơ ˁ ǿŔȇǫȟ ɢɭ˖ơʋˁŔɭ˖Ŕȟˊ ƎŔȥơ ȶɽȶŹȶˁơ ȥŔ ɢȶƎɽʋŔˁǫơ þˁȶǿơǿ
˖ǌȶƎˊ ȟŔɽ˖ ɢɭŔˁȶ ǿơǿ ˁˊƃȶǉŔȥǫŔ ˁ Ǝȶˁȶȍȥˊȟ ȟȶȟơȥƃǫơࡸ ˁˊƃȶǉŔȥǫơ ˖ǌȶƎˊ
ȥǫơȟŔˁɢȝˊˁʠȥŔ˖ǌȶƎȥȶɿƅ˖ɢɭŔˁơȟɢɭ˖ơʋˁŔɭ˖ŔȥǫŔȇʋȸɭơǌȶƎȶȇȶȥŔȍǫɿȟˊ
ȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơ˖ǌȶƎˊɢɭ˖ơƎǿơǿˁˊƃȶǉŔȥǫơȟ
ˁ˖ŔȇɭơɽǫơˁǿŔȇǫȟɢɭ˖ơʋˁŔɭ˖ŔȟˊƎŔȥơȶɽȶŹȶˁơˁƃơȍʠ˖ŔˁŔɭƃǫŔǫˁˊȇȶȥŔȥǫŔ
ʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȍʠŹȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơ˖ǌȶƎˊ࢘ɢɭ˖ˊɽȝʠǌʠǿơ-ǫʋŔȇ˛ơɢɭŔˁȶ
Ǝȶɢɭ˖ơȥȶɽ˖ơȥǫŔƎŔȥˊƃǠȶɽȶŹȶˁˊƃǠʋǿࡳƎȶȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫŔȶƎȥŔɽɽˁȶǫƃǠƎŔȥˊƃǠ
ȶɽȶŹȶˁˊƃǠ ˁ ʠɽʋɭʠȇʋʠɭˊ˖ȶˁŔȥˊȟ ɢȶˁɽ˖ơƃǠȥǫơ ʠ˛ˊˁŔȥˊȟ ǉȶɭȟŔƃǫơ
ȥŔƎŔǿŰƃˊȟ ɽǫƴ Ǝȶ ȶƎƃ˖ˊʋʠ ȟŔɽ˖ˊȥȶˁơǌȶ ȥɢࡳ ˁ ǉȶɭȟŔƃǫơ -òĪ Ĵ¡ࡸ ȟȶ˛ơɽ˖
ɢɭ˖ơɽȝŔƅʋơƎŔȥơǫȥȥơȟʠŔƎȟǫȥǫɽʋɭŔʋȶɭȶˁǫƎŔȥˊƃǠȶɽȶŹȶˁˊƃǠ
ɢɭ˖ˊɽȝʠǌʠǿơ -ǫ ɭȸˁȥǫơ˛ ɢɭŔˁȶ ˁȥǫơɽǫơȥǫŔ ɽȇŔɭǌǫ Ǝȶ ȶɭǌŔȥʠ ȥŔƎ˖ȶɭƃ˖ơǌȶ
˖ŔǿȟʠǿŰƃơǌȶɽǫƴȶƃǠɭȶȥŰƎŔȥˊƃǠȶɽȶŹȶˁˊƃǠࡳ

ǽ ĭƃơȍʠɽȇȶɭ˖ˊɽʋŔȥǫŔ˖ɢȶˁˊ˛ɽ˖ˊƃǠɢɭŔˁȥŔȍơ˛ˊɽȇȶȥʋŔȇʋȶˁŔƅɽǫƴ
˖%ǫʠɭơȟ¶ŹɽȝʠǌǫȍǫơȥʋŔȍʠŹȥŔɽ˖ˊȟǫȥɽɢơȇʋȶɭơȟȶƃǠɭȶȥˊƎŔȥˊƃǠ
ȶɽȶŹȶˁˊƃǠࡳ

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?








þ ˁȶǿơ ƎŔȥơ ȶɽȶŹȶˁơ ȟȶǌŰ Źˊƅ ɢɭ˖ơȇŔ˖Ŕȥơ ɢȶƎȟǫȶʋȶȟ ɢɭ˖ơʋˁŔɭ˖ŔǿŰƃˊȟ
ǿơ ȥŔ ȥŔɽ˖ơ ˖ȍơƃơȥǫơ ȟࡳǫȥࡳ ɭơŔɽơȇʠɭŔʋȶɭȶȟ Ŕɽˊɽʋȶɭȶȟ ƎȶɽʋŔˁƃȶȟ ʠɽȝʠǌ
zþ ɢȶƎȟǫȶʋȶȟ ɢɭ˖ơʋˁŔɭ˖ŔǿŰƃˊȟ ˁ ƃơȍʠ ˁǫȥƎˊȇŔƃǿǫ ȥŔȍơ˛ȥȶɿƃǫ Ŕǌơȥƃǿȶȟ
ȟŔɭȇơʋǫȥǌȶˁˊȟ ƃ˖ˊ ʋơ˛ ɢȶƎȟǫȶʋȶȟ ƎˊɽʋɭˊŹʠʠǿŰƃˊȟ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ ࢘ ɢɭ˖ˊ
ƃ˖ˊȟɢȶƎȟǫȶʋˊʋơŹƴƎŰɢɭ˖ơʋˁŔɭ˖ŔƅƎŔȥơȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơ˖ŔˁŔɭʋơǿ˖ȥŔȟǫʠȟȶˁˊ
ǫˁˊȝŰƃ˖ȥǫơˁ˖ŔȇɭơɽǫơˁǿŔȇǫȟ˖ȶɽʋŔȥǫơˁˊƎŔȥơǫȟɢȶȍơƃơȥǫơࡳ
Ł ʠˁŔǌǫȥŔʋȶ˛ơɿˁǫŔƎƃ˖ˊȟˊȶƃǠɭȶȥƴȥŔƃŔȝˊȟɿˁǫơƃǫơþˁȶǿơƎŔȥơȶɽȶŹȶˁơ
ȟȶǌŰ ˖ȶɽʋŔƅ ɢɭ˖ơȇŔ˖Ŕȥơ ɢȶ˖Ŕ Fʠɭȶɢơǿɽȇǫ ¶Źɽ˖Ŕɭ eȶɽɢȶƎŔɭƃ˖ˊ ˁ ˖Ŕȇɭơɽǫơ
ȥǫơ˖ŹƴƎȥˊȟ Ǝȶ ˁˊȇȶȥŔȥǫŔ ˖ŔˁŔɭʋơǿ ɢɭ˖ơ˖ -ǫơŹǫơ ʠȟȶˁˊ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ
ˁ ʋˊȟ ɭȸˁȥǫơ˛ Ǝȶ ȇɭŔǿȸˁ ȇʋȸɭơ ȥǫơ ˖ȶɽʋŔȝˊ ʠ˖ȥŔȥơ ɢɭ˖ơ˖ ȶȟǫɽǿƴ FʠɭȶɢơǿɽȇŰ
˖Ŕ˖ŔɢơˁȥǫŔǿŰƃơȶƎɢȶˁǫơƎȥǫɽʋȶɢǫơȧȶƃǠɭȶȥˊƎŔȥˊƃǠȶɽȶŹȶˁˊƃǠࡳ

 -˖ˊɢȶƎŔȥǫơƎŔȥˊƃǠȶɽȶŹȶˁˊƃǠǿơɽʋȶŹȶˁǫŰ˖ȇȶˁơࡴ










þ ˁȶǿơ ƎŔȥơ ȶɽȶŹȶˁơ ŹƴƎŰ ɢɭ˖ơƃǠȶˁˊˁŔȥơ Ǝȶ ȟȶȟơȥʋʠ ɢɭ˖ơƎŔˁȥǫơȥǫŔ
ɭȶɽ˖ƃ˖ơȧ ˖ ʋˊʋʠȝʠ ʠȟȶˁˊ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ ȍʠŹ Ǝȶ ȟȶȟơȥʋʠ ˁˊǌŔɿȥǫƴƃǫŔ
ȶŹȶˁǫŰ˖ȇʠ ɢɭ˖ơƃǠȶˁˊˁŔȥǫŔ ƎŔȥˊƃǠ ȶɽȶŹȶˁˊƃǠ ˁˊȥǫȇŔǿŰƃơǌȶ ˖ ɢɭ˖ơɢǫɽȸˁ
ɢɭŔˁŔ ˁ ɽ˖ƃ˖ơǌȸȍȥȶɿƃǫ ȶŹȶˁǫŰ˖ȇʠ ɢɭ˖ơƃǠȶˁˊˁŔȥǫŔ Ǝȶȇʠȟơȥʋȸˁ ȇɽǫƴǌȶˁˊƃǠ
Ǝȶʋˊƃ˖ŰƃˊƃǠʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔࡳ
á ɭ˖ơɽʋŔȥǫơȟˊ ɢɭ˖ơʋˁŔɭ˖Ŕƅ þˁȶǿơ ƎŔȥơ ȶɽȶŹȶˁơ ˁ ƃơȍŔƃǠ ȟŔɭȇơʋǫȥǌʠ
Źơ˖ɢȶɿɭơƎȥǫơǌȶˁʋˊȟɢɭȶ˪ȍȶˁŔȥǫŔǫˁƃơȍŔƃǠŔȥŔȍǫʋˊƃ˖ȥˊƃǠˁȟȶȟơȥƃǫơȇǫơƎˊ
˖ǌȝȶɽǫɽ˖ɽɢɭ˖ơƃǫˁˁȶŹơƃɢɭ˖ơʋˁŔɭ˖ŔȥǫŔˁʋˊȟ˖Ŕȇɭơɽǫơࡳ

þȶˁŔɭ˖ˊɽʋˁȶčŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȧFʠɭȶɢŔòࡳࡳ

á ȶƎŔȥǫơɢɭ˖ơ˖-ǫơŹǫơƎŔȥˊƃǠȶɽȶŹȶˁˊƃǠǿơɽʋȇȶȥǫơƃ˖ȥơƎȶ˖ŔˁŔɭƃǫŔǫˁˊȇȶȥŔȥǫŔ
ʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȶɭŔ˖ƎȶƎȶȇȶȥŔȥǫŔȶƃơȥˊɭˊ˖ˊȇŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶࡳ

ǽ %ơ˖ɢȶƎŔȥǫŔƎŔȥˊƃǠȶɽȶŹȶˁˊƃǠȥǫơǿơɽʋȟȶ˛ȍǫˁơ˖ŔˁŔɭƃǫơǫˁˊȇȶȥŔȥǫơ
ʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔࡳ

ŔȇƎȝʠǌȶŹƴƎ˖ǫơȟˊɢɭ˖ơƃǠȶˁˊˁŔƅþˁȶǿơƎŔȥơȶɽȶŹȶˁơࡴ


 ˖ˁǫŰ˖ȇʠ˖ɢɭ˖ơʋˁŔɭ˖ŔȥǫơȟɢȶƎŔȥˊƃǠɢɭ˖ơ˖-ǫơŹǫơƎŔȥˊƃǠȶɽȶŹȶˁˊƃǠƎơƃˊ˖ǿơ
ĭ
Ǝȶʋˊƃ˖Űƃơ þˁȶǿơǿ ȶɽȶŹˊ ŹƴƎŰ ɢȶƎơǿȟȶˁŔȥơ ˁ ɽɢȶɽȸŹ ˖ŔʠʋȶȟŔʋˊ˖ȶˁŔȥˊࡳ
7ơƃˊ˖ǿơʋơŹƴƎŰƎȶʋˊƃ˖ˊȝˊˁˊɽȶȇȶɿƃǫɽȇȝŔƎȇǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǿࡳ
ĭ ɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠ ʋŔȇ ɢȶƎǿƴʋơǿ Ǝơƃˊ˖ǿǫ ȟŔɽ˖ ɢɭŔˁȶ Ǝȶ ǿơǿ ˖ŔȇˁơɽʋǫȶȥȶˁŔȥǫŔ
Ǝȶ ˁˊɭŔ˛ơȥǫŔ ˁȝŔɽȥơǌȶ ɽʋŔȥȶˁǫɽȇŔ ȍʠŹ Ǝȶ ʠ˖ˊɽȇŔȥǫŔ ǫȥʋơɭˁơȥƃǿǫ ȥŔɽ˖ơǌȶ
ɢɭŔƃȶˁȥǫȇŔˁʋˊȟ˖Ŕȇɭơɽǫơࡳ

-Ǡƃơɽ˖ƎȶˁǫơƎ˖ǫơƅɽǫƴˁǫƴƃơǿࡴ




ŁŔɢɭŔɽ˖ŔȟˊƎȶȶƎˁǫơƎ˖ơȥǫŔȥŔɽ˖ơǿɽʋɭȶȥˊtueuropa.pl





Ł ŔƃǠƴƃŔȟˊ ɭȸˁȥǫơ˛ Ǝȶ ˖Ŕɢȶ˖ȥŔȥǫŔ ɽǫƴ ˖ zȥǉȶɭȟŔʋȶɭơȟ è¶7¶
˖ȥŔǿƎʠǿŰƃˊȟ ɽǫƴ ȥŔ ɽʋɭȶȥǫơ ǫȥʋơɭȥơʋȶˁơǿ ¡ǫȥǫɽʋơɭɽʋˁŔ -ˊǉɭˊ˖Ŕƃǿǫ
Ǡʋʋɢɽࡹࡹˁˁˁࡳǌȶʽࡳɢȍࡹƃˊǉɭˊ˖ŔƃǿŔࡹɭȶƎȶ࢛ǫȥǉȶɭȟŔʋȶɭ

ʠȍࡳeˁǫŔ˘Ǝ˖ǫɽʋŔࠅࠁࠄࠂ࢛ࠃࠀࠂĭɭȶƃȝŔˁ
ʋơȍࡳࠆࠀࠂࠅࠈࠁࠆ߿߿ǉŔˉࠆࠀࠂࠅࠈࠁࠆ߿ࠆ
òŰƎèơǿȶȥȶˁˊƎȍŔĭɭȶƃȝŔˁǫŔ࢛bŔŹɭˊƃ˖ȥơǿˁơĭɭȶƃȝŔˁǫʠèò߿߿߿߿߿߿ࠁࠆࠂࠅ¥záࠇࠈࠄࠀ߿߿ࠆࠁࠆࠅ
ȇŔɢǫʋŔȝ˖ŔȇȝŔƎȶˁˊ˖ŔɭơǿơɽʋɭȶˁŔȥˊǫȶɢȝŔƃȶȥˊࠂࠆࠇ߿߿߿߿߿˖ȝ
Łơ˖ˁȶȍơȥǫơ¡bȥɭ7čࡹࠁࠇࠃࠈࡹࡹ-eࡹࠈࠃ˖߿ࠆࡳࠀࠀࡳࠀࠈࠈࠃɭࡳȥŔɢɭȶˁŔƎ˖ơȥǫơƎ˖ǫŔȝŔȍȥȶɿƃǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǿ

%ǫʠɭȶ¶ŹɽȝʠǌǫȍǫơȥʋŔ
ʋơȍࡳࠇ߿ࠀࠄ߿߿ࠂ߿߿ࠆࠀࠂࠅࠈࠁࠇࠇࠆ
ȇȶɽ˖ʋɢȶȝŰƃ˖ơȥǫŔ˖ǌȶƎȥˊ˖ʋŔɭˊǉŰȶɢơɭŔʋȶɭŔ
ŹȶȇॸʋʠơʠɭȶɢŔࡳɢȍ
ʋʠơʠɭȶɢŔࡳɢȍ

6NRURZLG]VSRU]ąG]RQ\]JRGQLH]5R]SRU]ąG]HQLHP0LQLVWUD)LQDQVyZ
]GQLDJUXGQLDU ']8]USR] ZVSUDZLHLQIRUPDFML
]DPLHV]F]DQ\FKZHZ]RUFDFKXPyZVWRVRZDQ\FKSU]H]]DNáDGXEH]SLHF]HĔ
Rodzaj informacji

Numer zapisu ze wzorca umownego

3U]HVáDQNLNWyU\FK]DLVWQLHQLH]RERZLą]XMH
]DNáDGXEH]SLHF]HĔGRZ\SáDW\ĞZLDGF]HQLD
RGV]NRGRZDQLD


2:8

2JUDQLF]HQLDRUD]Z\áąF]HQLD
2:8
RGSRZLHG]LDOQRĞFL]DNáDGXXEH]SLHF]HĔ
XSUDZQLDMąFHGRRGPRZ\Z\SáDW\
ĞZLDGF]HQLDRGV]NRGRZDQLDOXELFKREQLĪHQLD

¶ǌȸȍȥơĭŔɭʠȥȇǫčŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ
ƎȍŔȍǫơȥʋȸˁeɭơƃȶɽqȶȍǫƎŔˊòɢࡳ˖ȶࡳȶࡳƎŔȍơǿ¶ĭč
˖ŔʋˁǫơɭƎ˖ȶȥơčƃǠˁŔȝŰŁŔɭ˖ŰƎʠþȶˁŔɭ˖ˊɽʋˁŔčŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȧFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥɭ߿ࠁࡹ߿ࠆࡹࠁ߿˖ƎȥǫŔ߿ࠁࡳ߿ࠆࡳࠁ߿ࠁ߿ɭࡳ
ȶŹȶˁǫŰ˖ʠǿŰƃơȶƎࠂȍǫɢƃŔࠁ߿ࠁ߿ɭࡳ
ȇȶƎ¶ĭčࡹ߿ࠁࡹࠀࠅࠀࠇࠄࠃࡹࠁ߿ࠁ߿ࡹ¡

èȶ˖Ǝ˖ǫŔȝzáȶɽʋŔȥȶˁǫơȥǫŔˁɽɢȸȍȥơƎȍŔˁɽ˖ˊɽʋȇǫƃǠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȧ
ॻࠀࡳáȶɽʋŔȥȶˁǫơȥǫŔȶǌȸȍȥơ
ࠀࡳ ĭɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠ˖ŔˁŔɭƃǫŔʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ˖þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳɢɭ˖ơ˖eɭơƃȶɽqȶȍǫƎŔˊɽɢࡳ˖ȶࡳȶࡳˁɽ˖ˊɽƃˊȍǫơȥƃǫeɭơƃȶɽqȶȍǫƎŔˊòɢࡳ˖ȶࡳȶࡳȇʋȸɭ˖ˊ˖ŔˁŔɭȍǫʠȟȶˁƴ
ʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿɽŰȶŹǿƴƃǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȟɢȶƎɭȸ˛ȥˊȟˁˁŔɭǫŔȥƃǫơáȶƎɽʋŔˁȶˁˊȟࡳ¥ǫơ˖Ŕȍơ˛ȥǫơ˖ŔȇɭơɽȶƃǠɭȶȥˊȟȶ˛ȥŔɭȶ˖ɽ˖ơɭ˖ˊƅ˖ŔƎȶ࢛
ƎŔʋȇȶˁŰɽȇȝŔƎȇŰȶ
ࠀ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơɢȶƎɭȸ˛ȥơˁˁŔɭǫŔȥƃǫơ¶ɢʋˊȟŔȍȥˊȟȍʠŹVIP
ࠁ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿࡳ
ࠁࡳ ŁŔȇɭơɽȶƃǠɭȶȥˊƎȍŔɢȶɽ˖ƃ˖ơǌȸȍȥˊƃǠˁŔɭǫŔȥʋȸˁʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶˁɽȇŔ˖ŔȥˊǿơɽʋˁþŔŹơȍǫȥɭࠀࡳŁŔȇɭơɽȶƃǠɭȶȥˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫȍʠŹ
ɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿˁɽȇŔ˖ŔȥˊǿơɽʋˁþŔŹơȍǫȥɭࠁ
& þŔŹơȍŔȥɭࠀ࢘ŁŔȇɭơɽʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ

ŁŔȇɭơɽʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ

čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȇȶɽ˖ʋȸˁȍơƃ˖ơȥǫŔɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔǫ ʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠɽˊȟŹȶȍ

ĭŔɭǫŔȥʋáȶƎɽʋŔˁȶˁˊ
ˁƃơȥǫơǫȟɢɭơ˖ˊ
ʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ
9 500 EUR
-ŔȝˊôˁǫŔʋ

òʠȟŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȥŔࠀȶɽȶŹƴ
ĭŔɭǫŔȥʋĪzá
ĭŔɭǫŔȥʋ¶ɢʋˊȟŔȍȥˊ
ɢȶ˖ŔɢȝŔƃơȥǫʠ
ɢȶ˖ŔɢȝŔƃơȥǫʠ
ƎȶƎŔʋȇȶˁơǿɽȇȝŔƎȇǫ
ƎȶƎŔʋȇȶˁơǿɽȇȝŔƎȇǫ
30 500 EUR
110 500 EUR
-ŔȝˊɿˁǫŔʋ

-ŔȝˊɿˁǫŔʋ

ȶɽ˖ʋˊǠȶɽɢǫʋŔȍǫ˖Ŕƃǿǫ

7ȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫɽʠȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ
7ȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫɽʠȟˊ
7ȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫɽʠȟˊ
7ȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫɽʠȟˊ
ȶɽ˖ʋˊȍơƃ˖ơȥǫŔŔȟŹʠȍŔʋȶɭˊǿȥơǌȶˁʋɭŔȇƃǫơɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿƎȶȇɭŔǿȸˁǫȥȥˊƃǠȥǫ˛
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ
čòŔȥŔƎŔŔɢȶȥǫŔǫʠɽʋɭŔȍǫŔ
ʠƎ˖ǫŔȝˁȝŔɽȥˊ20 EUR) ŹɭŔȇʠƎ˖ǫŔȝʠˁȝŔɽȥơǌȶ) ŹɭŔȇʠƎ˖ǫŔȝʠˁȝŔɽȥơǌȶ)
ࠁ߿߿߿Fčè
ࠁ߿߿߿Fčè
ȶɽ˖ʋˊȍơƃ˖ơȥǫŔŔȟŹʠȍŔʋȶɭˊǿȥơǌȶˁʋɭŔȇƃǫơɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿˁčòŔȥŔƎ˖ǫơ
ࠁ߿߿߿Fčè
ŹɭŔȇʠƎ˖ǫŔȝʠ
ŹɭŔȇʠƎ˖ǫŔȝʠ
ŔɢȶȥǫǫǫʠɽʋɭŔȍǫǫ
ʠƎ˖ǫŔȝˁȝŔɽȥˊ20 EUR)
ˁȝŔɽȥơǌȶ)
ˁȝŔɽȥơǌȶ)
ȶɽ˖ʋˊɢɭ˖ơƎˁƃ˖ơɽȥơǌȶɢȶɭȶƎʠ
ơƃ˖ơȥǫơɽʋȶȟŔʋȶȍȶǌǫƃ˖ȥơ
ȶɽ˖ʋˊɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔ
¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔǫɢȶȇɭˊƃǫơȇȶɽ˖ʋȸˁʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ˖ȟǫơǿɽƃŔˁˊɢŔƎȇʠȍʠŹ
˖ŔȇˁŔʋơɭȶˁŔȥǫŔƎȶŔȟŹʠȍŔʋȶɭǫʠȟȍʠŹɽ˖ɢǫʋŔȍŔ
¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔǫɢȶȇɭˊƃǫơȇȶɽ˖ʋȸˁʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȟǫƴƎ˖ˊɢȍŔƃȸˁȇŔȟǫ
ȟơƎˊƃ˖ȥˊȟǫ
¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔǫɢȶȇɭˊƃǫơȇȶɽ˖ʋȸˁʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶƎȶȟǫơǿɽƃŔ
˖ŔȇˁŔʋơɭȶˁŔȥǫŔɢȶƎƃ˖ŔɽɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿ
¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔǫɢȶȇɭˊƃǫơȇȶɽ˖ʋȸˁʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠ˖ˁȝȶȇʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶƎȶȟǫơǿɽƃŔ
ɢȶƃǠȸˁȇʠˁáȶȍɽƃơȍʠŹɢȶƃǠȸˁơȇʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁȟǫơǿɽƃʠɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿ
¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔǫɢȶȇɭˊƃǫơȇȶɽ˖ʋȸˁʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠɢȶˁɭȶʋȥơǌȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶƎȶáȶȍɽȇǫȍʠŹ
ɢȍŔƃȸˁȇǫȟơƎˊƃ˖ȥơǿˁáȶȍɽƃơ
čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊ࢘ɽɽǫɽʋŔȥƃơɽˊȟŹȶȍ

7ȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫɽʠȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ
ࠁࠄ߿Fčè

ࠁࠄ߿Fčè

ࠁࠄ߿Fčè

ࠄ߿߿߿Fčè

ࠄ߿߿߿Fčè

ࠀ߿߿߿߿Fčè

7ȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫɽʠȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ
7ȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫɽʠȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ
7ȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫɽʠȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ
7ȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫɽʠȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ
7ȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫɽʠȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ

-ŔȝȶƎȶŹȶˁˊƎˊ˛ʠɭ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊ

7ȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫɽʠȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ

¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔɢȶȟȶƃˊȟơƎˊƃ˖ȥơǿ

7ȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫɽʠȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ

čƎ˖ǫơȍơȥǫơǌˁŔɭŔȥƃǿǫɢȶȇɭˊƃǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁȍơƃ˖ơȥǫŔŔȟŹʠȍŔʋȶɭˊǿȥơǌȶǫࡹȍʠŹǠȶɽɢǫʋŔȍǫ˖Ŕƃǿǫ

7ȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫɽʠȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ

áɭ˖ơƎȝʠ˛ơȥǫơȶƃǠɭȶȥˊˁɽˊʋʠŔƃǿŔƃǠȥŔǌȝˊƃǠȶࠃࠇǠ
¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔǫɢȶȇɭˊƃǫơȇȶɽ˖ʋȸˁɢȶƎɭȸ˛ˊȶɽȶŹˊʋȶˁŔɭ˖ˊɽ˖Űƃơǿ
¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔǫɢȶȇɭˊƃǫơȇȶɽ˖ʋȸˁ˖ŔȇˁŔʋơɭȶˁŔȥǫŔǫˁˊ˛ˊˁǫơȥǫŔȶɽȶŹˊʋȶˁŔɭ˖ˊɽ˖Űƃơǿ
¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔǫɢȶȇɭˊƃǫơȇȶɽ˖ʋȸˁˁǫ˖ˊʋˊȶɽȶŹˊˁơ˖ˁŔȥơǿƎȶʋȶˁŔɭ˖ˊɽ˖ơȥǫŔ
¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔƎȶɽʋŔɭƃ˖ơȥǫŔȍơȇȸˁ

čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơɢȶƎɭȸ˛ȥơƎȍŔȍǫơȥʋȸˁ eɭơƃȶɽqȶȍǫƎŔˊòɢࡳ˖ȶࡳȶࡳ ঀþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳࠁ߿ࠁ߿
ॻࠀࡳáȶɽʋŔȥȶˁǫơȥǫŔȶǌȸȍȥơ

tak
ࠀ߿߿߿Fčè
ࠆƎȥǫȟŔȇɽˊȟŔȍȥǫơ
ࠀ߿߿FčèƎ˖ǫơȥȥǫơ
ࠁ߿߿߿Fčè

ࠀ߿߿߿Fčè
ࠆƎȥǫȟŔȇɽˊȟŔȍȥǫơ
ࠀ߿߿FčèƎ˖ǫơȥȥǫơ
ࠁ߿߿߿Fčè

ࠀ߿߿߿Fčè
ࠆƎȥǫȟŔȇɽˊȟŔȍȥǫơ
ࠀ߿߿FčèƎ˖ǫơȥȥǫơ
ࠁ߿߿߿Fčè

tak

tak

tak

ࠃ

čƎ˖ǫơȍơȥǫơǫȥǉȶɭȟŔƃǿǫȶȇŔȥƃơȍŔɭǫŔƃǠɢɭŔˁȥˊƃǠǫʋȝʠȟŔƃ˖ŔƃǠ
¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔǫɢȶȇɭˊƃǫơƎȶƎŔʋȇȶˁˊƃǠȇȶɽ˖ʋȸˁ˖ŔȇˁŔʋơɭȶˁŔȥǫŔǫˁˊ˛ˊˁǫơȥǫŔ˖ŔǌɭŔȥǫƃŰ
ˁƃơȍʠɭơȇȶȥˁŔȍơɽƃơȥƃǿǫ
¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔǫɢȶȇɭˊƃǫơȇȶɽ˖ʋȸˁʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠɢȶɭơȇȶȥˁŔȍơɽƃơȥƃǿǫ

tak
ࠆƎȥǫȟŔȇɽˊȟŔȍȥǫơ
ࠀ߿߿FčèƎ˖ǫơȥȥǫơ
ࠄ߿߿Fčè

tak
ࠆƎȥǫȟŔȇɽˊȟŔȍȥǫơ
ࠀ߿߿FčèƎ˖ǫơȥȥǫơ
ࠄ߿߿Fčè

tak
ࠆƎȥǫȟŔȇɽˊȟŔȍȥǫơ
ࠀ߿߿FčèƎ˖ǫơȥȥǫơ
ࠄ߿߿Fčè

¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔǫɢȶȇɭˊƃǫơȇȶɽ˖ʋȸˁȇǫơɭȶˁƃˊ˖Ŕɽʋƴɢƃ˖ơǌȶ

ȥǫơƎȶʋˊƃ˖ˊ

ࠄ߿߿Fčè

ࠄ߿߿Fčè

čƎ˖ǫơȍơȥǫơɢȶȟȶƃˊˁɭŔ˖ǫơʠʋɭŔʋˊɿɭȶƎȇȸˁɢȝŔʋȥǫƃ˖ˊƃǠ

ȥǫơƎȶʋˊƃ˖ˊ

tak

tak

čƎ˖ǫơȍơȥǫơɢȶȟȶƃˊˁɭŔ˖ǫơʠʋɭŔʋˊƎȶȇʠȟơȥʋȸˁ

ȥǫơƎȶʋˊƃ˖ˊ

tak

tak

čƎ˖ǫơȍơȥǫơɢȶȟȶƃˊɢɭ˖ˊ˖ŔŹȍȶȇȶˁŔȥǫʠɭŔƃǠʠȥȇʠŹŔȥȇȶˁơǌȶ

ȥǫơƎȶʋˊƃ˖ˊ

tak

tak

čƎ˖ǫơȍơȥǫơɢȶȟȶƃˊˁȶƎ˖ˊɽȇŔȥǫʠǫɢȶȥȶˁȥˊȟɽȇǫơɭȶˁŔȥǫʠŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ

ȥǫơƎȶʋˊƃ˖ˊ

tak

tak

¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔǫɢȶȇɭˊƃǫơȇȶɽ˖ʋȸˁʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠȥǫơɢơȝȥȶȍơʋȥǫƃǠƎ˖ǫơƃǫ

ȥǫơƎȶʋˊƃ˖ˊ

ȥǫơƎȶʋˊƃ˖ˊ

ࠁ߿߿߿Fčè

áȶɿɭơƎȥǫƃ˖ơȥǫơˁɢɭ˖ơȇŔ˖ŔȥǫʠȇŔʠƃǿǫ

ȥǫơƎȶʋˊƃ˖ˊ

ȥǫơƎȶʋˊƃ˖ˊ

tak

¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔǫɢȶȇɭˊƃǫơȇȶɽ˖ʋȸˁʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠƃ˖ȝȶȥȇȸˁɭȶƎ˖ǫȥˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ

ȥǫơƎȶʋˊƃ˖ˊ

ȥǫơƎȶʋˊƃ˖ˊ

ࠁࠄ߿߿Fčè

áȶȇɭˊƃǫơȥǫơ˖ŹƴƎȥˊƃǠǫʠ˖ŔɽŔƎȥǫȶȥˊƃǠȇȶɽ˖ʋȸˁ˖ˁǫŰ˖ŔȥˊƃǠ˖ȶɢȸ˘ȥǫơȥǫơȟȍȶʋʠ

ȥǫơƎȶʋˊƃ˖ˊ

ȥǫơƎȶʋˊƃ˖ˊ

ࠁ߿߿Fčè

čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȥŔɽʋƴɢɽʋˁȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊƃǠˁˊɢŔƎȇȸˁɽˊȟŹȶȍ¥¥ĭ

1 000 EUR

4 000 EUR

12 000 EUR

čɽ˖ƃ˖ơɭŹơȇȥŔ˖Ǝɭȶˁǫʠ

ࠀ߿߿߿Fčè

ࠃ߿߿߿Fčè

ࠀࠁ߿߿߿Fčè

ôȟǫơɭƅʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ

ࠄ߿߿Fčè

ࠁ߿߿߿Fčè

ࠅ߿߿߿Fčè

čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶˁʋˊȟɽɢɭ˖ƴʋʠɽɢȶɭʋȶˁơǌȶ

100 EUR

400 EUR

1 200 EUR

čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȶɢȸ˘ȥǫơȥǫŔƎȶɽʋŔɭƃ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ

ȥǫơƎȶʋˊƃ˖ˊ

150 EUR

150 EUR

čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫƃˊˁǫȍȥơǿ

ȥǫơƎȶʋˊƃ˖ˊ

30 000 EUR

90 000 EUR

ò˖ȇȶƎˊˁȟǫơȥǫʠ

ȥǫơƎȶʋˊƃ˖ˊ

ࠄ߿߿߿Fčè

ࠀࠄ߿߿߿Fčè

ò˖ȇȶƎˊȥŔȶɽȶŹǫơ

ȥǫơƎȶʋˊƃ˖ˊ

ࠂ߿߿߿߿Fčè

ࠈ߿߿߿߿Fčè

čɢɭŔˁǫŔȥǫơʋʠɭˊɽʋˊȇǫȇˁŔȍǫ˪ȇȶˁŔȥơǿ

¥ŔɽʋƴɢɽʋˁŔƃǠȶɭȸŹɢɭ˖ơˁȍơȇȝˊƃǠ
¶ƃǠɭȶȥŔˁ˖ŔȇɭơɽǫơơɢǫƎơȟǫǫ-ȶʽǫƎ࢛ࠀࠈǫǫȥȥˊƃǠƃǠȶɭȸŹˁǫɭʠɽȶˁˊƃǠ˖ǌɭʠɢˊ
ȇȶɭȶȥŔˁǫɭʠɽȸˁ
¶ƃǠɭȶȥŔƎȍŔȶɽȸŹɢȶƎˁɢȝˊˁơȟŔȍȇȶǠȶȍʠ

čɢɭŔˁǫŔȥǫơɽɢȶɭʋȸˁˁˊɽȶȇǫơǌȶɭˊ˖ˊȇŔ࢘ǿơɿȍǫˁʋɭŔȇƃǫơˁˊǿŔ˖Ǝʠ˖Ŕȟǫơɭ˖Ŕɽ˖
ʠɢɭŔˁǫŔƅȥɢࡳˁǫȥƎɽʠɭ˪ȥǌȇǫʋơɽʠɭ˪ȥǌȥʠɭȇȶˁŔȥǫơ

Ɲ
Ɲ
Ɲ
ĭ˖ŔȇɭơɽǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁȍơƃ˖ơȥǫŔɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȥŔɽʋƴɢɽʋˁȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊƃǠ
ˁˊɢŔƎȇȸˁʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫƃˊˁǫȍȥơǿ


Ɲ
Ɲ
ĭ˖ŔȇɭơɽǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁȍơƃ˖ơȥǫŔɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ
ɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȥŔɽʋƴɢɽʋˁȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊƃǠˁˊɢŔƎȇȸˁࡳ
7ȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫɽʠȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ

ĭ˖ŔȇɭơɽǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁȍơƃ˖ơȥǫŔɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊࡳ

Ɲ
Ɲ
ĭ˖ŔȇɭơɽǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁȍơƃ˖ơȥǫŔɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȥŔɽʋƴɢɽʋˁȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊƃǠ
ˁˊɢŔƎȇȸˁࡳ
Ɲ

áȶ˖ŔɢȝŔƃơȥǫʠƎȶƎŔʋȇȶˁơǿɽȇȝŔƎȇǫ
ĭ˖ŔȇɭơɽǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁȍơƃ˖ơȥǫŔɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȥŔɽʋƴɢɽʋˁȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊƃǠ
ˁˊɢŔƎȇȸˁʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫƃˊˁǫȍȥơǿࡳ

& þŔŹơȍŔȥɭࠁ࢘ŁŔȇɭơɽʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ

ŁŔȇɭơɽʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ
čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ
čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫ˖ǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ
čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȇȶɽ˖ʋȸˁɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ
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čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơɢȶƎɭȸ˛ȥơƎȍŔȍǫơȥʋȸˁ eɭơƃȶɽqȶȍǫƎŔˊòɢࡳ˖ȶࡳȶࡳ ঀþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳࠁ߿ࠁ߿
ॻࠀࡳáȶɽʋŔȥȶˁǫơȥǫŔȶǌȸȍȥơ

ࠄ

ॻࠁࡳ7ơ˪ȥǫƃǿơ
ĭɭȶ˖ʠȟǫơȥǫʠ¶ĭčɢȶȥǫ˛ɽ˖ơȶȇɭơɿȍơȥǫŔȟŔǿŰȥŔɽʋƴɢʠǿŰƃơ˖ȥŔƃ˖ơȥǫơ
ࠀ ŔȇƃǿŔɭŔʋȶˁȥǫƃ˖Ŕ࢘ Ǝ˖ǫŔȝŔȥǫŔɢȶƎǿƴʋơˁƃơȍʠ˖ŔɢȶŹǫơ˛ơȥǫŔȍʠŹ˖ȟȥǫơǿɽ˖ơȥǫŔɽȇʠʋȇȸˁ˖ƎŔɭ˖ơȧȍȶɽȶˁˊƃǠࡸ
ࠁ akt terrorystyczny ࢘ǫȥƎˊˁǫƎʠŔȍȥơȍʠŹǌɭʠɢȶˁơƎ˖ǫŔȝŔȥǫŔɢɭ˖ơɽʋƴɢƃ˖ơȶɭǌŔȥǫ˖ȶˁŔȥơ˖ɢȶŹʠƎơȇơȇȶȥȶȟǫƃ˖ȥˊƃǠɢȶȍǫʋˊƃ˖ȥˊƃǠǫƎơȶȍȶǌǫƃ˖ȥˊƃǠȍʠŹɭơȍǫǌǫǿ࢛
ȥˊƃǠɽȇǫơɭȶˁŔȥơɢɭ˖ơƃǫˁȇȶȍʠƎȥȶɿƃǫȍʠŹȟǫơȥǫʠˁࢳƃơȍʠˁɢɭȶˁŔƎ˖ơȥǫŔƃǠŔȶɽʠ˖ŔɽʋɭŔɽ˖ơȥǫŔȍʠƎȥȶɿƃǫǫƎơ˖ȶɭǌŔȥǫ˖Ŕƃǿǫ˛ˊƃǫŔɢʠŹȍǫƃ˖ȥơǌȶˁˁˊȥǫȇʠȇʋȸɭˊƃǠ
˖ǌǫȥƴȝˊƃȶȥŔǿȟȥǫơǿࠂȶɽȶŹˊȍʠŹƃȶȥŔǿȟȥǫơǿࠀ߿˖ȶɽʋŔȝȶɢȶˁŔ˛ȥǫơɭŔȥȥˊƃǠࡸ
ࠂ ŹŔǌŔ˛ɢȶƎɭȸ˛ȥˊ࢘ ɭ˖ơƃ˖ˊȥŔȍơ˛ŰƃơƎȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶŹƴƎŰƃơˁǿơǌȶɢȶɽǫŔƎŔȥǫʠɢȶƎƃ˖ŔɽɢȶƎɭȸ˛ˊࡸ
ࠃ ŹǫȍơʋɢȶƎɭȸ˛ˊ࢘ Źǫȍơʋȍȶʋȥǫƃ˖ˊɢɭȶȟȶˁˊŔʠʋȶȇŔɭȶˁˊȇȶȍơǿȶˁˊࡸǿơɽʋʋȶƎȶȇʠȟơȥʋɢȶƎɭȸ˛ˊˁˊƎŔȥˊɢɭ˖ơ˖ɢɭ˖ơˁȶ˘ȥǫȇŔȍʠŹˁǿơǌȶǫȟǫơȥǫʠ˖ŔˁǫơɭŔǿŰƃˊˁŔ࢛
ɭʠȥȇǫʠȟȶˁˊȶɭŔ˖ɢȶʋˁǫơɭƎ˖ơȥǫơɽʋŔʋʠɽʠɢȶƎɭȸ˛ˊȇʋȸɭˊȟʠɽǫ˖ŔˁǫơɭŔƅȥʠȟơɭǫƃơȥƴȶɭŔ˖ǿơƎȥȶ˖ȥŔƃ˖ȥǫơȶȇɭơɿȍȶȥŰƎŔʋƴǫǌȶƎ˖ǫȥƴˁˊǿŔ˖Ǝʠࡹˁˊȍȶʋʠࡹˁˊɢȝˊ࢛
ȥǫƴƃǫŔȶɭŔ˖˖Ŕȇȶȧƃ˖ơȥǫŔɢȶƎɭȸ˛ˊࡸ
ࠄ ŹǫʠɭȶɢȶƎɭȸ˛ˊ࢘ɢɭ˖ơƎɽǫƴŹǫȶɭƃŔȶɭǌŔȥǫ˖ʠǿŰƃˊǫȟɢɭơ˖ƴʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥŰȍʠŹɢȶɿɭơƎȥǫƃ˖Űƃˊˁ˖ŔˁǫơɭŔȥǫʠʠȟȸˁȶɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫơʠɽȝʠǌʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥˊƃǠࡸ
ࠅ -ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊ࢘ǿơƎȥȶɽʋȇŔȶɭǌŔȥǫ˖ŔƃˊǿȥŔɭơŔȍǫ˖ʠǿŰƃŔˁǫȟǫơȥǫʠþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơɢɭ˖ˊɽȝʠǌʠǿŰƃơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠࡸ
ࠆ ƃǠȶɭȶŹŔɢɭ˖ơˁȍơȇȝŔ࢘ˁɽ˖ơȍȇǫơƃǠȶɭȶŹˊȇʋȸɭơȟŔǿŰǿơƎȥŰȍʠŹˁǫƴƃơǿ˖ȥŔɽʋƴɢʠǿŰƃˊƃǠƃơƃǠƃǠŔɭŔȇʋơɭˊɽʋˊƃ˖ȥˊƃǠɽŰʋɭˁŔȝơɢȶ˖ȶɽʋŔˁǫŔǿŰɢȶɽȶŹǫơǫȥˁŔ࢛
ȍǫƎ˖ʋˁȶɽɢȶˁȶƎȶˁŔȥơɽŰȥǫơȶƎˁɭŔƃŔȍȥˊȟǫ˖ȟǫŔȥŔȟǫɢŔʋȶȍȶǌǫƃ˖ȥˊȟǫȶɭŔ˖ˁˊȟŔǌŔǿŰɽɢơƃǿŔȍȥơǌȶɢȶɽʋƴɢȶˁŔȥǫŔɭơǠŔŹǫȍǫʋŔƃˊǿȥơǌȶŔȍŹȶˁơƎȝʠǌˁɽ˖ơȍȇǫƃǠ
ȶƃ˖ơȇǫˁŔȧˁˊȟŔǌŔƅŹƴƎŰƎȝʠǌǫơǌȶȶȇɭơɽʠȥŔƎ˖ȶɭʠȶŹɽơɭˁŔƃǿǫƃ˖ˊȶɢǫơȇǫࡸ
ࠇ ƃǠȶɭȶŹŔɢɽˊƃǠǫƃ˖ȥŔ࢘ƃǠȶɭȶŹŔ˖ŔȇˁŔȍǫ˪ȇȶˁŔȥŔˁ¡ǫƴƎ˖ˊȥŔɭȶƎȶˁơǿòʋŔʋˊɽʋˊƃ˖ȥơǿȍŔɽˊ˪ȇŔƃǿǫ-ǠȶɭȸŹǫáɭȶŹȍơȟȸˁŁƎɭȶˁȶʋȥˊƃǠz-7࢛ࠀ߿ǿŔȇȶ˖ŔŹʠɭ˖ơȥǫŔ
ɢɽˊƃǠǫƃ˖ȥơǫ˖ŔŹʠɭ˖ơȥǫŔ˖ŔƃǠȶˁŔȥǫŔȇȶƎz-7b߿߿࢛bࠈࠈŔʋŔȇ˛ơƎơɢɭơɽǿŔǫȥơɭˁǫƃŔࡸ
ࠈ ơȇɽɢơƎˊƃǿŔ࢘˖ȶɭǌŔȥǫ˖ȶˁŔȥŔˁˊɢɭŔˁŔȟŔǿŰƃŔȥŔƃơȍʠ˖ɭơŔȍǫ˖ȶˁŔȥǫơˁˊʋˊƃ˖ȶȥˊƃǠ˖ŔƎŔȧȶࢳƃǠŔɭŔȇʋơɭ˖ơɽɢȶɭʋȶˁˊȟȥŔʠȇȶˁˊȟŹŰƎ˘ǠȶŹŹˊɽʋˊƃ˖ȥˊȟࡸ
ࠀ߿ ơɢǫƎơȟǫŔƃǠȶɭȶŹˊ˖ŔȇŔ˘ȥơǿ࢘ˁˊɽʋŰɢǫơȥǫơȥŔƎŔȥˊȟȶŹɽ˖Ŕɭ˖ơ˖ŔȇŔ˛ơȧȍʠŹ˖ŔƃǠȶɭȶˁŔȧȥŔƃǠȶɭȶŹƴ˖ŔȇŔ˘ȥŰˁȍǫƃ˖ŹǫơˁˊɭŔ˘ȥǫơˁǫƴȇɽ˖ơǿȥǫ˛ˁơˁƃ˖ơɿȥǫơǿ࢛
ɽ˖ˊȟȶȇɭơɽǫơŔȍŹȶˁˊɽʋŰɢǫơȥǫơ˖ŔȇŔ˛ơȧȍʠŹƃǠȶɭȸŹ˖ŔȇŔ˘ȥˊƃǠƎȶʋˊƃǠƃ˖ŔɽȥǫơˁˊɽʋƴɢʠǿŰƃˊƃǠࡳFɢǫƎơȟǫŔƃǠȶɭȶŹˊ˖ŔȇŔ˘ȥơǿȟʠɽǫ˖ȶɽʋŔƅȶǌȝȶɽ˖ȶȥŔˁʋˊȟ
ˁǉȶɭȟǫơ˖Ŕȍơƃơȧȶɽʋɭ˖ơ˛ơȧȍʠŹȇȶȟʠȥǫȇŔʋȸˁˁɿɭȶƎȇŔƃǠȟŔɽȶˁơǌȶɢɭ˖ơȇŔ˖ʠɢɭ˖ơ˖ˁȝŔƎ˖ơɢŔȧɽʋˁȶˁơȇɭŔǿʠƎȶƃơȍȶˁơǌȶɢȶƎɭȸ˛ˊȍʠŹ¡ǫȥǫɽʋơɭɽʋˁȶòɢɭŔˁ
ŁŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥˊƃǠè˖ơƃ˖ˊɢȶɽɢȶȍǫʋơǿáȶȍɽȇǫơǿȍʠŹeȝȸˁȥˊzȥɽɢơȇʋȶɭŔʋòŔȥǫʋŔɭȥˊȍʠŹôˁǫŔʋȶˁŰ¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿƴŁƎɭȶˁǫŔȍʠŹǫȥȥơȶɭǌŔȥˊȇɭŔǿȶˁơȍʠŹȟǫƴƎ˖ˊȥŔɭȶƎȶˁơࡸ
ࠀࠀ ǫȟɢɭơ˖Ŕʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥŔ࢘ƃȶȥŔǿȟȥǫơǿƎˁǫơʠɽȝʠǌǫʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơʋˁȶɭ˖ŰƃơǿơƎȥȶȍǫʋˊɢɭȶǌɭŔȟǫȶŹǿƴʋơˁɽɢȸȍȥŰƃơȥŰǿơ˛ơȍǫȶŹơǿȟʠǿŰȥȶƃȍơǌȍʠŹʋɭˁŔǿŰɢȶȥŔƎࠁࠃ
ǌȶƎ˖ǫȥˊŔȍŹȶǿơ˛ơȍǫɢɭȶǌɭŔȟɢɭ˖ơˁǫƎʠǿơ˖ȟǫŔȥƴȟǫơǿɽƃŔɢȶŹˊʋʠࡸƎȶǫȟɢɭơ˖ʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥˊƃǠ˖Ŕȍǫƃ˖Ŕɽǫƴɭȸˁȥǫơ˛ɢȶŹˊʋˊˁˁˊȥŔǿƴʋˊƃǠƎȶȟŔƃǠȟǫơɽ˖ȇŔȥǫŔƃǠ
ˁŔȇŔƃˊǿȥˊƃǠȍʠŹŔɢŔɭʋŔȟơȥʋŔƃǠࡸ
ࠀࠁ ȇȶɽ˖ʋˊɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔ࢘ȇȶɽ˖ʋˊɢȶɽ˖ʠȇǫˁŔȧɢɭ˖ơ˖ˁˊɽɢơƃǿŔȍǫ˖ȶˁŔȥơɽȝʠ˛ŹˊɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔ ʠƎ˖ǫơȍơȥǫơƎȶɭŔ˘ȥơǿɢȶȟȶƃˊȟơƎˊƃ˖ȥơǿȥŔȟǫơǿɽƃʠ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔȶɭŔ˖
ʋɭŔȥɽɢȶɭʋ˖ȟǫơǿɽƃŔˁˊɢŔƎȇʠƎȶȥŔǿŹȍǫ˛ɽ˖ơǌȶˁˊȟŔǌŔȥơǌȶɽʋŔȥơȟ˖ƎɭȶˁǫŔɢʠȥȇʋʠȶɢǫơȇǫȟơƎˊƃ˖ȥơǿɢɭ˖ˊʠ˛ˊƃǫʠɽɢơƃǿŔȍǫɽʋˊƃ˖ȥˊƃǠɿɭȶƎȇȸˁʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠ
ˁɽ˖ƃ˖ơǌȸȍȥȶɿƃǫɽŔȥǫǠơȍǫȇȶɢʋơɭŔʋȶŹȶǌŔȥʠȟȶʋȶɭȸˁȇǫࡸ
ࠀࠂ ȇɭŔƎ˖ǫơ˛˖ˁȝŔȟŔȥǫơȟ࢘˖ŔŹȸɭȟǫơȥǫŔɢȶʠɢɭ˖ơƎȥǫȟʠɽʠȥǫƴƃǫʠǫɽʋȥǫơǿŰƃˊƃǠ˖ŔŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȧɢɭ˖ˊʠ˛ˊƃǫʠɽǫȝˊ˪˖ˊƃ˖ȥơǿȍʠŹȥŔɭ˖ƴƎ˖ǫɢȶ˖ȶɽʋŔˁǫŔǿŰƃˊƃǠɿȍŔƎˊ
ŔȍŹȶɢȶƎɭȶŹǫȶȥơǌȶȍʠŹƎȶɢŔɽȶˁŔȥơǌȶȇȍʠƃ˖ŔŹŰƎ˘ȇȍʠƃ˖ŔȶɭˊǌǫȥŔȍȥơǌȶˁȇʋȸɭơǌȶɢȶɽǫŔƎŔȥǫơɽɢɭŔˁƃŔˁɽ˖ơƎȝˁɽȇʠʋơȇˁȝŔȟŔȥǫŔƎȶǫȥȥơǌȶɢȶȟǫơɽ˖ƃ˖ơ࢛
ȥǫŔȍʠŹˁˁˊȥǫȇʠɭŔŹʠȥȇʠࡸ
ࠀࠃ ȇɭŔǿɭơ˖ˊƎơȥƃǿǫ࢘ȇɭŔǿȇʋȸɭˊɽʋŔȥȶˁǫƎȍŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȟǫơǿɽƃơɽʋŔȝơǌȶ˖Ŕȟǫơɽ˖ȇŔȥǫŔࡸˁɭŔ˖ǫơǌƎˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊɢȶɽǫŔƎŔȟǫơǿɽƃơɽʋŔȝơǌȶ˖Ŕȟǫơɽ˖ȇŔȥǫŔ
ɢȶ˖ŔȇɭŔǿơȟȇʋȸɭơǌȶȶŹˊˁŔʋơȍɽʋˁȶɢȶɽǫŔƎŔʋȶ˖ŔȇɭŔǿɭơ˖ˊƎơȥƃǿǫʠ˖ȥŔǿơɽǫƴɭȸˁȥǫơ˛ȇɭŔǿŹŰƎ˘ȇɭŔǿơȶŹˊˁŔʋơȍɽʋˁŔࡸ
ࠀࠄ ȇˁŔɭŔȥʋŔȥȥŔ࢘ȶƎȶɽȶŹȥǫơȥǫơȶɽȶŹˊ˖ƎɭȶˁơǿȇʋȸɭŔŹˊȝŔȥŔɭŔ˛ȶȥŔȥŔ˖ŔȇŔ˛ơȥǫơˁƃơȍʠ˖ŔɢȶŹǫơ˛ơȥǫŔɽ˖ơɭ˖ơȥǫʠɽǫƴƃǠȶɭȸŹɽ˖ƃ˖ơǌȸȍȥǫơȥǫơŹơ˖ɢǫơƃ˖ȥˊƃǠǫˁˊ࢛
ɽȶƃơ˖ŔȇŔ˘ȥˊƃǠȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơɽȇǫơɭȶˁŔȥǫŔˁˊƎŔˁŔȥơǌȶɢɭ˖ơ˖ʠɢȶˁŔ˛ȥǫȶȥơƎȶʋơǌȶǫȥɽʋˊʋʠƃǿơࡸ
ࠀࠅ ȍơƃ˖ơȥǫơŔȟŹʠȍŔʋȶɭˊǿȥơ࢘ ʠƎ˖ǫơȍơȥǫơ ɢȶȟȶƃˊȍơȇŔɭɽȇǫơǿ ˁ˖ŔȇȝŔƎ˖ǫơȍơƃ˖ȥǫƃʋˁŔȶʋˁŔɭʋơǌȶɽ˖ɢǫʋŔȍʠȍʠŹǫȥȥơǿɢȍŔƃȸˁƃơȟơƎˊƃ˖ȥơǿʋɭˁŔǿŰƃơȥǫơƎȝʠ˛ơǿȥǫ˛ࠁࠃ
ǌȶƎ˖ǫȥˊˁȇʋȸɭˊȟɢɭ˖ˊˁˊȇȶɭ˖ˊɽʋŔȥǫʠˁˊȇˁŔȍǫ˪ȇȶˁŔȥơǌȶ˖ơɽɢȶȝʠȍơȇŔɭɽȇǫơǌȶǫɢǫơȍƴǌȥǫŔɭɽȇǫơǌȶʠƎ˖ǫơȍŔȥŔǿơɽʋɢȶȟȶƃȟơƎˊƃ˖ȥŔˁࢳ˖ŔȇɭơɽǫơƎǫŔǌȥȶɽʋˊȇǫ
ǫȍơƃ˖ơȥǫŔࡸ
ࠀࠆ ȍơƃ˖ơȥǫơɽʋȶȟŔʋȶȍȶǌǫƃ˖ȥơ˖ŔƃǠȶˁŔˁƃ˖ơ࢘ ȍơƃ˖ơȥǫơɢɭȸƃǠȥǫƃˊȍơƃ˖ơȥǫơ˖ȟǫŔȥȟŔɭʋˁǫƃ˖ˊƃǠȍơƃ˖ơȥǫơȇŔȥŔȝȶˁơˁˊȟǫŔȥŔʠɽ˖ȇȶƎ˖ȶȥˊƃǠˁˊɢơȝȥǫơȧȍơƃ˖ơȥǫơ
ƃǠȶɭȸŹƎ˖ǫŰɽơȝɢŔɭȶƎȶȥʋȶ˖ˊʠɽʠˁŔȥǫơȇŔȟǫơȥǫŔࡸ
ࠀࠇ leczenie szpitalne࢘ȍơƃ˖ơȥǫơˁ˖ŔȇȝŔƎ˖ǫơȍơƃ˖ȥǫƃʋˁŔ˖ŔȟȇȥǫƴʋơǌȶʋɭˁŔǿŰƃơƃȶȥŔǿȟȥǫơǿࠁࠃǌȶƎ˖ǫȥˊȇʋȸɭˊɢɭ˖ˊˁˊȇȶɭ˖ˊɽʋŔȥǫʠˁˊȇˁŔȍǫ˪ȇȶˁŔȥơǌȶ˖ơɽɢȶȝʠ
ȍơȇŔɭɽȇǫơǌȶǫɢǫơȍƴǌȥǫŔɭɽȇǫơǌȶɿˁǫŔƎƃ˖ˊƃŔȝȶƎȶŹȶˁŰȶɢǫơȇƴȥŔƎƃǠȶɭˊȟǫˁ˖ŔȇɭơɽǫơƎǫŔǌȥȶɽʋˊȇǫǫȍơƃ˖ơȥǫŔࡸ
ࠀࠈ ȟˊ࢘þȶˁŔɭ˖ˊɽʋˁȶ čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȧFʠɭȶɢŔ òɢȸȝȇŔȇƃˊǿȥŔ˖ɽǫơƎ˖ǫŹŰˁơĭɭȶƃȝŔˁǫʠࡸ
ࠁ߿ ȥŔǌȝơ˖ŔƃǠȶɭȶˁŔȥǫơ࢘ɢȶˁɽʋŔȝˊˁɽɢȶɽȸŹȥŔǌȝˊȥǫơ˖Ŕȍơ˛ȥˊȶƎˁȶȍǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȶɽʋɭˊɽʋŔȥƃǠȶɭȶŹȶˁˊ˖ŔǌɭŔ˛ŔǿŰƃˊ˖ƎɭȶˁǫʠȍʠŹ˛ˊƃǫʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ
ˁˊȟŔǌŔǿŰƃˊʠƎ˖ǫơȍơȥǫŔȥŔʋˊƃǠȟǫŔɽʋȶˁơǿɢȶȟȶƃˊȍơȇŔɭɽȇǫơǿˁ˖ˁǫŰ˖ȇʠ˖ȇʋȸɭˊȟȥŔɽʋŰɢǫȝŔȇȶȥǫơƃ˖ȥȶɿƅɢȶƎƎŔȥǫŔɽǫƴȍơƃ˖ơȥǫʠࡸ
ࠁࠀ ȥŔɽʋƴɢɽʋˁȶƃǠȶɭȶŹˊɢɭ˖ơˁȍơȇȝơǿ࢘ɢȶˁɽʋŔȝơˁɽɢȶɽȸŹȥŔǌȝˊȥŔɽǫȍơȥǫơƃǠȶɭȶŹˊɢɭ˖ơˁȍơȇȝơǿˁʋˊȟɭȸˁȥǫơ˛ȥȶˁȶʋˁȶɭȶˁơǿȶȶɽʋɭˊȟɢɭ˖ơŹǫơǌʠˁˊȟŔǌŔǿŰƃơ
ʠƎ˖ǫơȍơȥǫŔȥŔʋˊƃǠȟǫŔɽʋȶˁơǿɢȶȟȶƃˊȍơȇŔɭɽȇǫơǿˁࢳ˖ˁǫŰ˖ȇʠ˖ȇʋȸɭŰȥŔɽʋŰɢǫȝŔȇȶȥǫơƃ˖ȥȶɿƅɢȶƎƎŔȥǫŔɽǫƴȍơƃ˖ơȥǫʠࡸ
ࠁࠁ ȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊˁˊɢŔƎơȇ࢘ ȥŔǌȝơǫȥǫơ˖Ŕȍơ˛ȥơȶƎˁȶȍǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ˖ƎŔɭ˖ơȥǫơˁˊˁȶȝŔȥơɢɭ˖ˊƃ˖ˊȥŰ˖ơˁȥƴʋɭ˖ȥŰȥǫơ˖Ŕȍơ˛ȥơȶƎǿŔȇǫơǿȇȶȍˁǫơȇƃǠȶɭȶŹˊŹƴ࢛
ƎŰƃơŹơ˖ɢȶɿɭơƎȥǫŰǫˁˊȝŰƃ˖ȥŰɢɭ˖ˊƃ˖ˊȥŰ˖ŔǿɿƃǫŔ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶࡸ
ࠁࠂ ȶɽȶŹŔŹȍǫɽȇŔ࢘ȟŔȝ˛ȶȥơȇȶɽȶŹˊɢȶ˖ȶɽʋŔǿŰƃơˁȇȶȥȇʠŹǫȥŔƃǫơƎ˖ǫơƃǫɭȶƎ˖ơȧɽʋˁȶɭȶƎ˖ǫƃơƎ˖ǫŔƎȇȶˁǫơʋơɿƃǫȶˁǫơˁȥʠȇǫŔʋŔȇ˛ơǫȥȥǫ˖ɽʋƴɢȥǫȥǫ˛Ǝ˖ǫơƃǫˁȝŔɽ࢛
ȥơǫˁȥʠȇǫˁʋˊȟɢŔɽǫơɭŹȶˁǫơƎ˖ǫơƃǫɢɭ˖ˊɽɢȶɽȶŹǫȶȥơɢɭ˖ˊǿƴʋơȥŔˁˊƃǠȶˁŔȥǫơȶǿƃ˖ˊȟǫȟŔƃȶƃǠŔŔʋŔȇ˛ơȶɽȶŹˊɢȶ˖ȶɽʋŔǿŰƃơɢȶƎȶɢǫơȇŰǿơɿȍǫ˖ŔɭŔ˖ơȟɢȶ࢛
˖ȶɽʋŔǿŰ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȟˁơˁɽɢȸȍȥˊȟǌȶɽɢȶƎŔɭɽʋˁǫơƎȶȟȶˁˊȟࡸ
ࠁࠃ ȶɽȶŹŔʋȶˁŔɭ˖ˊɽ˖ŰƃŔ࢘ȶɽȶŹŔȶƎŹˊˁŔǿŰƃŔɢȶƎɭȸ˛˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȟǫˁɽȇŔ˖ŔȥŔɢɭ˖ơ˖ȥǫơǌȶƎȶʋȶˁŔɭ˖ˊɽ˖ơȥǫŔȟʠˁʋɭŔȇƃǫơȍơƃ˖ơȥǫŔȍʠŹʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠ˖Ŕȍơƃȶ࢛
ȥơǌȶɢɭ˖ơ˖ȍơȇŔɭ˖ŔɢɭȶˁŔƎ˖Űƃơǌȶȍơƃ˖ơȥǫơˁƃ˖ŔɽǫơɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿƃơȍơȟɽɢɭȶˁŔƎ˖ơȥǫŔƎȶȇɭŔǿʠࡸ
ࠁࠄ ȶɽȶŹŔˁơ˖ˁŔȥŔƎȶʋȶˁŔɭ˖ˊɽ˖ơȥǫŔ࢘ȶɽȶŹŔǫȥȥŔȥǫ˛ȶɽȶŹŔʋȶˁŔɭ˖ˊɽ˖ŰƃŔˁɽȇŔ˖ŔȥŔɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȍʠŹ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊȇʋȸɭŔɢɭ˖ˊǿơƎ˖ǫơˁƃơȍʠʋȶ࢛
ˁŔɭ˖ˊɽ˖ơȥǫŔȟʠˁʋɭŔȇƃǫơȍơƃ˖ơȥǫŔȍʠŹʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠˁࢳɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠŹɭŔȇʠȶɽȶŹˊʋȶˁŔɭ˖ˊɽ˖ŰƃơǿȍʠŹˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠǌƎˊɽʋŔȥ˖ƎɭȶˁǫŔȶɽȶŹˊʋȶˁŔɭ˖ˊɽ˖Űƃơǿʠȥǫơ࢛
ȟȶ˛ȍǫˁǫŔǿơǿʋȶˁŔɭ˖ˊɽ˖ơȥǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠˁʋɭŔȇƃǫơȍơƃ˖ơȥǫŔȍʠŹʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠࡸ
ࠁࠅ ɢȶƎɭȸ˛࢘ɢȶŹˊʋʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶɢȶ˖ŔȟǫơǿɽƃơȟɽʋŔȝơǌȶ˖Ŕȟǫơɽ˖ȇŔȥǫŔˁƃơȍʠʠƎŔȥǫŔɽǫƴˁɢȶƎɭȸ˛˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥŰࡸ
ࠁࠆ ɢȶƎɭȸ˛ ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥŔ
a) ɢȶŹˊʋʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶɢȶ˖ŔǌɭŔȥǫƃŔȟǫáȶȍɽȇǫ
b) ˁɽˊʋʠŔƃǿǫǿơɿȍǫȇɭŔǿơȟɭơ˖ˊƎơȥƃǿǫƎȍŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶǿơɽʋȇɭŔǿǫȥȥˊȥǫ˛áȶȍɽȇŔ˖ŔɢȶƎɭȸ˛˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥŰʠ˖ȥŔǿơɽǫƴɢȶƎɭȸ˛ɢȶ˖ŔǌɭŔȥǫƃơȇɭŔǿʠɭơ˖ˊƎơȥƃǿǫ
˖˖Ŕɽʋɭ˖ơ˛ơȥǫơȟȍǫʋࡳŔࡸ
ࠁࠇ ɢɭ˖ơȥȶɿȥˊɽɢɭ˖ƴʋơȍơȇʋɭȶȥǫƃ˖ȥˊ࢘ȇȶȟɢʠʋơɭȥȶɿȥǫȇǫƎ˘ˁǫƴȇʠǫȶŹɭŔ˖ʠɽɢɭ˖ƴʋǉȶʋȶǌɭŔ˪ƃ˖ȥˊǫŔʠƎǫȶ࢛ʽǫƎơȶȝŰƃ˖ȥǫơ˖ǿơǌȶˁˊɢȶɽŔ˛ơȥǫơȟࡸ
ࠁࠈ ɭŔŹʠȥơȇ࢘˖ŔŹȸɭȟǫơȥǫŔ˖˖ŔɽʋȶɽȶˁŔȥǫơȟɢɭ˖ơȟȶƃˊ˪˖ˊƃ˖ȥơǿȍʠŹǌɭȶ˘ŹˊȥŔʋˊƃǠȟǫŔɽʋȶˁơǌȶǿơǿʠ˛ˊƃǫŔˁȶŹơƃʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȍʠŹȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿŹŰƎ˘˖Ǝȶ࢛
ɢɭȶˁŔƎ˖ơȥǫơȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶƎȶȥǫơɢɭ˖ˊʋȶȟȥȶɿƃǫȍʠŹŹơ˖Źɭȶȥȥȶɿƃǫࡸ
čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơɢȶƎɭȸ˛ȥơƎȍŔȍǫơȥʋȸˁ eɭơƃȶɽqȶȍǫƎŔˊòɢࡳ˖ȶࡳȶࡳ ঀþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳࠁ߿ࠁ߿
ॻࠁࡳ7ơ˪ȥǫƃǿơ

ࠅ

ࠂ߿ɽɢȶɭʋˊơȇɽʋɭơȟŔȍȥơ࢘ ƎˊɽƃˊɢȍǫȥˊɽɢȶɭʋȶˁơȇʋȸɭˊƃǠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȥơʠɢɭŔˁǫŔȥǫơˁˊȟŔǌŔɢȶȥŔƎɢɭ˖ơƃǫƴʋȥˊƃǠʠȟǫơǿƴʋȥȶɿƃǫȶƎˁŔǌǫǫƎ˖ǫŔȝŔȥǫŔˁˁŔɭʠȥȇŔƃǠƎʠ࢛
˛ơǌȶɭˊ˖ˊȇŔɽɢȶɭʋˊɢȶˁǫơʋɭ˖ȥơȇȶȍŔɭɽʋˁȶǌȸɭɽȇǫơɽɢȶɭʋˊȟȶʋȶɭȶˁơˁɽɢǫȥŔƃ˖ȇŔˁˊɽȶȇȶǌȸɭɽȇŔɽȇŔȍȥŔɽȇŔȝȇȶˁŔɽɢơȍơȶȍȶǌǫŔɽȇȶȇǫȥŔɭƃǫŔɭɽȇǫơǿŔ˖ƎŔ
ɢȶȟʠȍƎŔƃǠɽȇȶȇǫŔȇɭȶŹŔʋˊƃ˖ȥơȥŔȥŔɭʋŔƃǠȶɭŔ˖ɽɢȶɭʋˊˁȇʋȸɭˊƃǠˁˊȇȶɭ˖ˊɽʋˊˁŔȥơɽŰɢȶǿŔ˖Ǝˊɢȶɭʠɽ˖ŔǿŰƃơɽǫƴɢȶɿȥǫơǌʠȍʠŹȍȶƎ˖ǫơ˛ơǌȍŔɭɽʋˁȶɢȶˁˊ˛ơǿࠁ߿
ȟǫȍȟȶɭɽȇǫƃǠȶƎŹɭ˖ơǌʠˁƃǠŔɭŔȇʋơɭ˖ơ˖ŔȝȶǌǫɽȇȶȇǫŹʠȥǌơơǿʠȟɢǫȥǌʋɭơȇȇǫȥǌɢȶˁˊ˛ơǿࠂ߿߿߿ȟȥࡳɢࡳȟࡳࡸ
ࠂࠀ ɽɢȶɭʋˊɢȶˁǫơʋɭ˖ȥơ࢘ʠɢɭŔˁǫŔȥǫơɽ˖ˊŹȶˁȥǫƃʋˁŔŹŔȍȶȥǫŔɭɽʋˁŔɽɢŔƎȶƃǠɭȶȥǫŔɭɽʋˁŔȍȶʋȥǫŔɭɽʋˁŔɢŔɭŔȍȶʋȥǫŔɭɽʋˁŔȟȶʋȶȍȶʋȥǫŔɭɽʋˁŔȶɭŔ˖ˁɽ˖ơȍȇǫơǌȶɭȶƎ˖Ŕǿʠ
ǫƃǠȶƎȟǫŔȥŔʋŔȇ˛ơʠɢɭŔˁǫŔȥǫơǿŔȇǫƃǠȇȶȍˁǫơȇƎˊɽƃˊɢȍǫȥ˖ˁǫŰ˖ŔȥˊƃǠ˖ɢɭ˖ơȟǫơɽ˖ƃ˖Ŕȥǫơȟɽǫƴˁɢɭ˖ơɽʋɭ˖ơȥǫɢȶˁǫơʋɭ˖ȥơǿࡸ
ࠂࠁ ɽɢȶɭʋˊˁˊɽȶȇǫơǌȶɭˊ˖ˊȇŔ࢘ǿŔ˖ƎŔȇȶȥȥŔɢȶȍȶȟˊɿȍǫɽʋˁȶȥʠɭȇȶˁŔȥǫơ˖ŔɢŔɭŔʋơȟɢȶˁǫơʋɭ˖ȥˊȟƎȶǌȝƴŹȶȇȶɿƃǫࠂ߿ȟơʋɭȸˁɭŔǉʋǫȥǌȍʠŹǫȥȥơɽɢȶɭʋˊˁȶƎȥơ
ʠɢɭŔˁǫŔȥơȥŔɭ˖ơȇŔƃǠǌȸɭɽȇǫƃǠɽ˖ʋʠȇǫˁŔȍȇǫǫˁɽ˖ơȍȇǫơǌȶɭȶƎ˖ŔǿʠɽɢȶɭʋˊȶŹɭȶȥȥơǿŔ˖ƎŔȥŔɩʠŔƎŔƃǠȇǫʋơɽʠɭ˪ȥǌˁǫȥƎɽʠɭ˪ȥǌɽʠɭ˪ȥǌǿŔ˖ƎŔȥŔȥŔɭʋŔƃǠˁȶƎ࢛
ȥˊƃǠǫɽȇʠʋơɭŔƃǠˁȶƎȥˊƃǠɢŔǫȥʋŹŔȍȍȥŔɭƃǫŔɭɽʋˁȶɽȥȶˁŹȶŔɭƎࡸ
ࠂࠂ ɽɢɭ˖ƴʋɽɢȶɭʋȶˁˊ࢘ɽɢɭ˖ƴʋȥǫơ˖ŹƴƎȥˊƎȶʠɢɭŔˁǫŔȥǫŔʋʠɭˊɽʋˊȇǫȇˁŔȍǫ˪ȇȶˁŔȥơǿɽɢȶɭʋȸˁˁˊɽȶȇǫơǌȶɭˊ˖ˊȇŔࡸ
ࠂࠃ ɽʋŔȥȥǫơʋɭ˖ơ˘ˁȶɿƃǫ ࢘ ɽʋŔȥ ˁ ȇʋȸɭˊȟ ˖ŔˁŔɭʋȶɿƅ ŔȍȇȶǠȶȍʠ ˁơ ȇɭˁǫ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ ɢɭ˖ơȇɭŔƃ˖Ŕ ߿ࠄ ɢɭȶȟǫȍŔ ŔȍŹȶ ɢɭȶˁŔƎ˖ǫ Ǝȶ ɽʋƴ˛ơȥǫŔ ɢɭ˖ơȇɭŔƃ˖ŔǿŰƃơǌȶ
ʋƴˁŔɭʋȶɿƅȍʠŹ˖ŔˁŔɭʋȶɿƅŔȍȇȶǠȶȍʠˁƎȟࠂˁˊƎˊƃǠŔȥơǌȶɢȶˁǫơʋɭ˖Ŕɢɭ˖ơȇɭŔƃ˖Ŕ߿ࠁࠄȟǌȍʠŹɢɭȶˁŔƎ˖ǫƎȶɽʋƴ˛ơȥǫŔɢɭ˖ơȇɭŔƃ˖ŔǿŰƃơǌȶʋƴˁŔɭʋȶɿƅࡸ
ࠂࠄ ʋɭˁŔȝˊ ʠɽ˖ƃ˖ơɭŹơȇ ȥŔ ˖Ǝɭȶˁǫʠ ࢘ ʠɽ˖ȇȶƎ˖ơȥǫơ ƃǫŔȝŔ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ ɽɢȶˁȶƎȶˁŔȥơ ȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊȟ ˁˊɢŔƎȇǫơȟ ȶŹǿƴʋˊȟ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȟ ɢɭ˖ˊ ƃ˖ˊȟ
˖ŔʋɭˁŔȝơʠɽ˖ȇȶƎ˖ơȥǫơƃǫŔȝŔɭȶ˖ʠȟǫơɽǫƴʋɭˁŔȝˊʠŹˊʋơȇɽʋɭʠȇʋʠɭˊŔȍŹȶǉʠȥȇƃǿǫȥŔɭ˖ŰƎʠȍʠŹȇȶȧƃ˖ˊȥˊʠɽʋŔȍȶȥˊȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơʋŔŹơȍǫɽʋŔȥȶˁǫŰƃơǿ˖ŔȝŰƃ˖ȥǫȇ
Ǝȶèȶ˖ɢȶɭ˖ŰƎ˖ơȥǫŔ¡ǫȥǫɽʋɭŔáɭŔƃˊǫáȶȍǫʋˊȇǫòɢȶȝơƃ˖ȥơǿ˖ƎȥǫŔࠀࠇࡳࠀࠁࡳࠁ߿߿ࠁɭࡳˁɽɢɭŔˁǫơɽ˖ƃ˖ơǌȸȝȶˁˊƃǠ˖ŔɽŔƎȶɭ˖ơȇŔȥǫŔȶɽʋŔȝˊȟȍʠŹƎȝʠǌȶʋɭˁŔȝˊȟʠɽ˖ƃ˖ơɭŹȇʠ
ȥŔ˖ƎɭȶˁǫʠʋɭˊŹʠɢȶɽʋƴɢȶˁŔȥǫŔɢɭ˖ˊʠɽʋŔȍŔȥǫʠʋơǌȶʠɽ˖ƃ˖ơɭŹȇʠȶɭŔ˖ɢȶɽʋƴɢȶˁŔȥǫŔȶˁˊɢȝŔʋƴǿơƎȥȶɭŔ˖ȶˁơǌȶɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔࡸ
ࠂࠅ ʋʠɭˊɽʋˊȇŔȇˁŔȍǫ˪ȇȶˁŔȥŔ࢘ˁˊɢȶƃ˖ˊȥơȇɢȶȝŰƃ˖ȶȥˊ˖ɭơȇɭơŔƃǿŰǫŔȟŔʋȶɭɽȇǫȟʠɢɭŔˁǫŔȥǫơȟɽɢȶɭʋʠˁƃơȍʠƎȶɽȇȶȥŔȍơȥǫŔɽɢɭŔˁȥȶɿƃǫȶɭŔ˖ˁˊƎȶȍȥȶɿƃǫ˖ƎɭȶˁǫŔ
ŔʋŔȇ˛ơɢȶ˖ȥŔȥǫŔŔʋɭŔȇƃǿǫʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥˊƃǠʠɢɭŔˁǫŔȥˊȥŔȶ˖ȥŔȇȶˁŔȥˊƃǠɽ˖ȍŔȇŔƃǠʋɭŔɽŔƃǠˁˊ˖ȥŔƃ˖ȶȥˊƃǠŔȇˁơȥŔƃǠˁˊȟŔǌŔǿŰƃˊʠȟǫơǿƴʋȥȶɿƃǫɢȶɽȝʠǌǫˁŔȥǫŔ
ɽǫƴɽɢɭ˖ƴʋơȟɽɢȶɭʋȶˁˊȟʠɢɭŔˁǫŔȥˊǫȥƎˊˁǫƎʠŔȍȥǫơȍʠŹ˖ơɽɢȶȝȶˁȶˁǌɭʠɢŔƃǠȥǫơǉȶɭȟŔȍȥˊƃǠȍʠŹ˖ȶɭǌŔȥǫ˖ȶˁŔȥˊƃǠࡸƎȶȇŔʋơǌȶɭǫǫʋʠɭˊɽʋˊȇǫȇˁŔȍǫ˪ȇȶˁŔȥơǿ
ȥŔȍơ˛ˊǿŔ˖ƎŔȥŔɭȶˁơɭ˖ơɢȝˊˁŔȥǫơ˛ŔǌȍȸˁȇŰȇŔǿŔȇǫơȟǫɭȶˁơɭơȟˁȶƎȥˊȟǿŔ˖ƎŔȥŔˁǫơȍŹȝŰƎ˖ǫơʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁȶˁǿơơɢ࢛ɽŔǉŔɭǫˁƴƎȇŔɭɽʋˁȶˁƴƎɭȸˁȇǫɢȶǌȸ࢛
ɭŔƃǠƎȶࠂ߿߿߿ȟȥࡳɢࡳȟࡳŹơ˖ʠ˛ˊƃǫŔɽɢɭ˖ƴʋʠˁɽɢǫȥŔƃ˖ȇȶˁơǌȶ˖ŔŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃơǌȶǫŔɽơȇʠɭŔƃˊǿȥơǌȶ˛ơǌȍŔɭɽʋˁȶƎȶࠁ߿ȟǫȍȟȶɭɽȇǫƃǠȶƎŹɭ˖ơǌʠˁƃǠŔɭŔȇʋơɭ˖ơ
˖Ŕȝȶǌǫࡸ
ࠂࠆ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃˊ
a) ƎȍŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔˁˁŔɭǫŔȥƃǫơáȶƎɽʋŔˁȶˁˊȟ࢘ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃˊȟǿơɽʋeɭơƃȶɽqȶȍǫƎŔˊòɢࡳ˖ȶࡳȶࡳ˖ɽǫơƎ˖ǫŹŰˁáȶ˖ȥŔȥǫʠ
b) ƎȍŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔˁˁŔɭǫŔȥƃǫơ¶ɢʋˊȟŔȍȥˊȟǫĪzáȶɭŔ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ࢛ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃˊȟǿơɽʋ
ȶɽȶŹŔȇʋȸɭŔ˖ŔˁǫơɭŔ˖ȥŔȟǫƃ˖ˊȍǫþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳʠȟȶˁƴʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơ¶ĭčȶɭŔ˖ȶɢȝŔƃŔɽȇȝŔƎȇƴࡳčŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃˊȟǿơɽʋȶɽȶŹŔ˪˖ˊƃ˖ȥŔ
ȍʠŹɢɭŔˁȥŔŔȍŹȶǿơƎȥȶɽʋȇŔȶɭǌŔȥǫ˖ŔƃˊǿȥŔȇʋȸɭŔȥǫơȟŔȶɽȶŹȶˁȶɿƃǫɢɭŔˁȥơǿࡸ
ࠂࠇ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊ࢘ȶɽȶŹŔȶŹǿƴʋŔȶƃǠɭȶȥŰʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁŰȥŔˁŔɭʠȥȇŔƃǠȶȇɭơɿȍȶȥˊƃǠˁ¶ĭčࡸ
ࠂࠈ ʠȟȶˁŔʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ࢘ʠȟȶˁŔ˖ŹǫʠɭơȟɢȶƎɭȸ˛ˊƎȶʋˊƃ˖ŰƃŔʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿࡸ
ࠃ߿ʠɢɭŔˁȥǫȶȥˊ࢘ȶɽȶŹŔʠɢɭŔˁȥǫȶȥŔƎȶȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫŔɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶˁɭŔ˖ǫơɿȟǫơɭƃǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁˊ˖ȥŔƃ˖ȶȥŔǫȟǫơȥȥǫơɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶ࢛
ȥơǌȶࡸˁɭŔ˖ǫơȥǫơˁˊ˖ȥŔƃ˖ơȥǫŔʠɢɭŔˁȥǫȶȥơǌȶȍʠŹǌƎˊʠɢɭŔˁȥǫȶȥˊȥǫơ˛ˊȝˁƎȥǫʠ˖ǌȶȥʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶŔȍŹȶǌƎˊʠɢɭŔˁȥǫȶȥˊʠʋɭŔƃǫȝɢɭŔˁȶƎȶɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơɢɭ˖ˊɽȝʠǌʠǿơƃ˖ȝȶȥȇȶȟɭȶƎ˖ǫȥˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁơƎȝʠǌȥŔɽʋƴɢʠǿŰƃơǿȇȶȍơǿȥȶɿƃǫ
a) ˁɽɢȸȝȟŔȝ˛ȶȥȇȶˁǫ
b) Ǝ˖ǫơƃǫȶȟˁɭȸˁȥˊƃǠƃ˖ƴɿƃǫŔƃǠ࢘ˁȶŹơƃŹɭŔȇʠˁɽɢȸȝȟŔȝ˛ȶȥȇŔ
c) ɭȶƎ˖ǫƃȶȟˁɭȸˁȥˊƃǠƃ˖ƴɿƃǫŔƃǠ࢘ˁȶŹơƃŹɭŔȇʠˁɽɢȸȝȟŔȝ˛ȶȥȇŔǫƎ˖ǫơƃǫ
Ǝ ɭȶƎ˖ơȧɽʋˁʠˁɭȸˁȥˊƃǠƃ˖ƴɿƃǫŔƃǠ࢘ˁȶŹơƃŹɭŔȇʠˁɽɢȸȝȟŔȝ˛ȶȥȇŔƎ˖ǫơƃǫǫɭȶƎ˖ǫƃȸˁ
e) ɽɢŔƎȇȶŹǫơɭƃȶȟʠɽʋŔˁȶˁˊȟ࢘ˁȶŹơƃŹɭŔȇʠȶɽȸŹˁˊȟǫơȥǫȶȥˊƃǠɢȶˁˊ˛ơǿࡸ
ࠃࠀ ˁŔɭʋȶɿƅ˖ʠ˛ˊƃǫŔ࢘ȟǫŔɭŔʠʋɭŔʋˊˁŔɭʋȶɿƃǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶࡹɽɢɭ˖ƴʋʠɽɢȶɭʋȶˁơǌȶˁˊȥǫȇŔǿŰƃŔ˖ȶȇɭơɽʠơȇɽɢȍȶŔʋŔƃǿǫʋɭˁŔȝȶɿƃǫ˖ŔɽʋȶɽȶˁŔ࢛
ȥˊƃǠȟŔʋơɭǫŔȝȸˁǫɽɢȶɽȶŹʠʠ˛ˊʋȇȶˁŔȥǫŔࡸ
ࠃࠁ ˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇɢȶƎɭȸ˛ˊ࢘ȶɽȶŹŔʋȶˁŔɭ˖ˊɽ˖ŰƃŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿȍʠŹɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ǌȝȶɽ˖ȶȥŔɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶƎȶʠȟȶˁˊʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁơˁɽɢȸȍȥơǿ
ɢȶƎɭȸ˛ˊȍʠŹȶɽȶŹˊ˖ǌȝȶɽ˖ȶȥơƎȶʠȟȶˁˊƎȶʋˊƃ˖ŰƃơǿˁˊȥŔǿȟʠƎȶȟʠȍʠŹȟǫơɽ˖ȇŔȥǫŔŔɢŔɭʋŔȟơȥʋʠˁŔȇŔƃˊǿȥơǌȶ˖˖Ŕɽʋɭ˖ơ˛ơȥǫơȟ˛ơƃơȥŔˁˊȥŔǿȟʠ˖ȶɽʋŔȝŔ
ʠɽʋŔȍȶȥŔȝŰƃ˖ȥǫơƎȍŔˁɽȇŔ˖Ŕȥơǿȍǫƃ˖ŹˊȶɽȸŹǫǿơɽʋȥǫơˁǫƴȇɽ˖Ŕȥǫ˛ˁʠȟȶˁǫơʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ˖ŹǫʠɭơȟɢȶƎɭȸ˛ˊࡸ
ࠃࠂ ˁˊƃ˖ˊȥȶˁơʠɢɭŔˁǫŔȥǫơɽɢȶɭʋʠ࢘ʠɢɭŔˁǫŔȥǫơƎˊɽƃˊɢȍǫȥɽɢȶɭʋȶˁˊƃǠɢȶȍơǌŔǿŰƃơȥŔɭơǌʠȍŔɭȥˊȟʠƃ˖ơɽʋȥǫƃ˖ơȥǫʠˁʋɭơȥǫȥǌŔƃǠɢɭ˖ˊǿơƎȥȶƃ˖ơɽȥˊȟʠƎ˖ǫŔȍơ
ˁ˖ŔˁȶƎŔƃǠǫȟɢɭơ˖ŔƃǠɽɢȶɭʋȶˁˊƃǠȶŹȶ˖ŔƃǠȇȶȥƎˊƃˊǿȥˊƃǠǫɽ˖ȇȶȍơȥǫȶˁˊƃǠˁƃơȍʠʠ˖ˊɽȇŔȥǫŔˁƎɭȶƎ˖ơˁɽɢȸȝ˖ŔˁȶƎȥǫƃʋˁŔɽɢȶɭʋȶˁơǌȶȟŔȇɽˊȟŔȍȥˊƃǠˁˊ࢛
ȥǫȇȸˁɽɢȶɭʋȶˁˊƃǠࡸȶŹơǿȟʠǿơɭȸˁȥǫơ˛˖ŔˁȶƎȶˁơʠɢɭŔˁǫŔȥǫơɽɢȶɭʋʠȶɭŔ˖ʠƎ˖ǫŔȝˁࢳˁˊɢɭŔˁŔƃǠƎȶȟǫơǿɽƃƃǠŔɭŔȇʋơɭˊ˖ʠǿŰƃˊƃǠɽǫƴơȇɽʋɭơȟŔȍȥˊȟǫˁŔɭʠȥȇŔȟǫ
ȇȍǫȟŔʋˊƃ˖ȥˊȟǫȍʠŹɢɭ˖ˊɭȶƎȥǫƃ˖ˊȟǫŔȍŹȶˁơȇɽɢơƎˊƃǿŔƃǠࡸ
ࠃࠃ ˁˊȇȶȥˊˁŔȥǫơȥǫơŹơ˖ɢǫơƃ˖ȥơǿɢɭŔƃˊ˪˖ˊƃ˖ȥơǿ࢘ɢȶƎǿƴƃǫơɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁɽ˖ơȍȇǫƃǠƎ˖ǫŔȝŔȧǫࢳƃ˖ˊȥȥȶɿƃǫˁǉȶɭȟǫơ˖ŔʋɭʠƎȥǫơȥǫŔȍʠŹ˖ŔɭȶŹȇȶˁŔȥǫŔ
˖ˁǫƴȇɽ˖ŔǿŰƃơɭˊ˖ˊȇȶ˖ŔǿɿƃǫŔ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔŔʋŔȇ˛ơƎ˖ǫŔȝŔȍȥȶɿƅȥǫơ˖ŔɭȶŹȇȶˁŔ˖ˁǫƴȇɽ˖ŔǿŰƃŔɭˊ˖ˊȇȶ˖ŔǿɿƃǫŔ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔࡸ˖ŔˁˊȇȶȥˊˁŔȥǫơȥǫơŹơ˖ɢǫơƃ˖ȥơǿɢɭŔƃˊ˪࢛
˖ˊƃ˖ȥơǿʠˁŔ˛Ŕɽǫƴ
a) Ǝ˖ǫŔȝŔȥǫŔǫˁˊȇȶȥˊˁŔȥǫơƃ˖ˊȥȥȶɿƃǫ˖ʠ˛ˊƃǫơȟȥǫơŹơ˖ɢǫơƃ˖ȥˊƃǠȥŔɭ˖ƴƎ˖ǫʋŔȇǫƃǠǿŔȇˁǫơɭʋŔɭȇǫʠƎŔɭȶˁơɢǫȝˊȟơƃǠŔȥǫƃ˖ȥơȟȝȶʋˊɢȥơʠȟŔʋˊƃ˖ȥơɢǫȍŔɭȇǫ
ǫɽ˖ȍǫ˪ơɭȇǫȟơƃǠŔȥǫƃ˖ȥơȶŹɭŔŹǫŔɭȇǫƎ˘ˁǫǌǫǫȟŔɽ˖ˊȥˊɭȶŹȶƃ˖ơȟŔɽ˖ˊȥˊƎɭȶǌȶˁơ
b) Ǝ˖ǫŔȝŔȥǫŔ˖ʠ˛ˊƃǫơȟǉŔɭŹȍŔȇǫơɭȸˁɢŔȍǫˁɢȝˊȥȥˊƃǠǫɭȶ˖ɢʠɽ˖ƃ˖ŔȍȥǫȇȸˁǌŔ˖ȸˁʋơƃǠȥǫƃ˖ȥˊƃǠȶɭŔ˖ɽɢŔȍǫȥȶˁˊƃǠǌȶɭŰƃˊƃǠȶȍơǫʋơƃǠȥǫƃ˖ȥˊƃǠȍʠŹɢȝˊȥȸˁʋơƃǠȥǫƃ˖࢛
ȥˊƃǠ
c) Ǝ˖ǫŔȝŔȥǫŔǫˁˊȇȶȥˊˁŔȥǫơƃ˖ˊȥȥȶɿƃǫȥŔˁˊɽȶȇȶɿƃǫŔƃǠ
Ǝ Ǝ˖ǫŔȝŔȥǫŔǫˁˊȇȶȥˊˁŔȥǫơƃ˖ˊȥȥȶɿƃǫɢȶƎ˖ǫơȟǫŰ
e) Ǝ˖ǫŔȝŔȥǫŔǫˁˊȇȶȥˊˁŔȥǫơƃ˖ˊȥȥȶɿƃǫɢȶƎˁȶƎŰࡸ
ࠃࠄ ˖ƎŔɭ˖ơȥǫơȍȶɽȶˁơ࢘ɢȶ˛ŔɭƎơɽ˖ƃ˖ȥŔˁŔȍȥˊɢȶˁȸƎ˘ʠƎơɭ˖ơȥǫơɢǫȶɭʠȥŔǠʠɭŔǌŔȥȶɽʠˁŔȥǫơɽǫƴ˖ǫơȟǫˁˊŹʠƃǠʠɢŔƎơȇɢȶǿŔ˖Ǝʠɢȶˁǫơʋɭ˖ȥơǌȶ˖ŔȍŔȥǫơǌɭŔƎ
ȟɭȸ˖ࡳ
ࠃࠅ˖ƎŔɭ˖ơȥǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơ˖ƎŔɭ˖ơȥǫơȇʋȸɭơǌȶ˖ŔǿɿƃǫơˁȶȇɭơɽǫơȶƃǠɭȶȥˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǿɢȶˁȶƎʠǿơɢȶˁɽʋŔȥǫơɢɭŔˁŔƎȶˁˊɽʋŰɢǫơȥǫŔ˖ɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫơȟ
ȶˁˊɢȝŔʋƴɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔȇʋȸɭơɢȶˁɽʋŔȝȶ˖ʋˊʋʠȝʠ
a) ȥŔǌȝơǌȶ ˖ŔƃǠȶɭȶˁŔȥǫŔ ȍʠŹ ȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁơǌȶ ˁˊɢŔƎȇʠ ȶȇɭơɿȍȶȥơǌȶ ˁ ॻࠀࠂ࢛ࠀࠆ ¶ĭč ˁ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫʠ ȇȶɽ˖ʋȸˁ ȍơƃ˖ơȥǫŔ ɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔ ǫ ʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠ ȶɭŔ˖
ɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊ
b) ȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁơǌȶˁˊɢŔƎȇʠȶȇɭơɿȍȶȥơǌȶˁॻࠁࠀ¶ĭč
c) ʠʋɭŔʋˊ˖ȥǫɽ˖ƃ˖ơȥǫŔȍʠŹʠɽ˖ȇȶƎ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶȶȇɭơɿȍȶȥˊƃǠˁॻࠁࠄ¶ĭčࡸ
Ǝ ȶɢȸ˘ȥǫơȥǫŔƎȶɽʋŔɭƃ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶȶŹǿƴʋơǌȶȶƃǠɭȶȥŰʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁŰȶȇɭơɿȍȶȥơǌȶˁॻࠁࠈ¶ĭčࡸ
čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơɢȶƎɭȸ˛ȥơƎȍŔȍǫơȥʋȸˁ eɭơƃȶɽqȶȍǫƎŔˊòɢࡳ˖ȶࡳȶࡳ ঀþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳࠁ߿ࠁ߿
ॻࠁࡳ7ơ˪ȥǫƃǿơ

ࠆ





e) ˁˊɭ˖ŰƎ˖ơȥǫŔɽ˖ȇȶƎˊȶɽȶŹȶˁơǿȍʠŹȟŔǿŰʋȇȶˁơǿˁʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫʠȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫƃˊˁǫȍȥơǿȶŹǿƴʋơȶƃǠɭȶȥŰʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁŰȶȇɭơɿȍȶȥơˁॻࠂࠁ¶ĭčࡸ
ȶɭŔ˖˖ƎŔɭ˖ơȥǫơɽʋŔȥȶˁǫŰƃơɢȶƎɽʋŔˁƴɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫ˖ɢȶƎɭȸ˛ˊŔȍŹȶɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔɢȶƎɭȸ˛ˊȶȇɭơɿȍȶȥơˁॻࠂࠆ¶ĭčࡳ

ॻࠂࡳčȟȶˁŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ
ࠀࡳ čȟȶˁƴʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔˁˁŔɭǫŔȥƃǫơ¶ɢʋˊȟŔȍȥˊȟǫĪzá˖ŔˁǫơɭŔȟˊ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃˊȟȥŔǿơǌȶˁȥǫȶɽơȇࡳ
ࠁࡳ čȟȶˁƴʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔʠˁŔ˛Ŕȟˊ˖Ŕ˖ŔˁŔɭʋŰǌƎˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃˊɢɭ˖ˊǿȟǫơȥŔɽ˖ŰȶǉơɭʋƴǫȶɢȝŔƃǫɽȇȝŔƎȇƴࡳ
ࠂࡳ čŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃˊȟȶ˛ơ˖Ŕˁɭ˖ơƅʠȟȶˁƴʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȥŔɭ˖ơƃ˖ǫȥȥơǿȶɽȶŹˊȍʠŹȶɽȸŹˁʋˊȟˁǉȶɭȟǫơʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔǌɭʠɢȶˁơǌȶࡳĭɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠ˖ŔˁŔɭƃǫŔ
ʠȟȶˁˊȥŔɭ˖ơƃ˖ǫȥȥơǿȶɽȶŹˊȍʠŹȶɽȸŹʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃˊȟŔȶŹȶˁǫŰ˖ơȇƎȶɭƴƃ˖ˊƅʋơǿȶɽȶŹǫơȍʠŹȶɽȶŹȶȟ¶ĭčɢɭ˖ơƎɢɭ˖ˊɽʋŰɢǫơȥǫơȟƎȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔࡳ
ࠃࡳ ŁŔȇɭơɽȶƃǠɭȶȥˊȟȶ˛ơ˖ȶɽʋŔƅɭȶ˖ɽ˖ơɭ˖ȶȥˊȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿˁɢȶȥǫ˛ɽ˖ˊƃǠʋơɭȟǫȥŔƃǠ
& þŔŹơȍŔȥɭࠂ࢘7ȶȇǫơƎˊȟȶ˛ȥŔɭȶ˖ɽ˖ơɭ˖ˊƅȶƃǠɭȶȥƴȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ

ǫƃ˖ŹŔƎȥǫɢȶȟǫƴƎ˖ˊƎȥǫơȟ˖ŔˁŔɭƃǫŔʠȟȶˁˊʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ
ŔƎȥǫơȟɭȶ˖ɢȶƃ˖ƴƃǫŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ

þơɭȟǫȥˁȇʋȸɭˊȟȟȶ˛ȥŔɭȶ˖ɽ˖ơɭ˖ˊƅȶƃǠɭȶȥƴȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫ
ȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ

ࠀࠃǫˁǫƴƃơǿ

ĭƎȥǫʠ˖ŔˁŔɭƃǫŔʠȟȶˁˊʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿȶɭŔ˖ɢɭ˖ơ˖ȇȶȍơǿȥơࠆƎȥǫ

ࠀࠂƎȥǫ

ĭƎȥǫʠ˖ŔˁŔɭƃǫŔʠȟȶˁˊʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿȶɭŔ˖ɢɭ˖ơ˖ȇȶȍơǿȥơࠅƎȥǫ

ࠀࠁƎȥǫ

ĭƎȥǫʠ˖ŔˁŔɭƃǫŔʠȟȶˁˊʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿȶɭŔ˖ɢɭ˖ơ˖ȇȶȍơǿȥơࠄƎȥǫ

ࠀࠀƎȥǫ

ĭƎȥǫʠ˖ŔˁŔɭƃǫŔʠȟȶˁˊʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿȶɭŔ˖ɢɭ˖ơ˖ȇȶȍơǿȥơࠃƎȥǫ

ࠀ߿Ǝȥǫ

ĭƎȥǫʠ˖ŔˁŔɭƃǫŔʠȟȶˁˊʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿȶɭŔ˖ɢɭ˖ơ˖ȇȶȍơǿȥơࠂƎȥǫ

ࠈƎȥǫ

ĭƎȥǫʠ˖ŔˁŔɭƃǫŔʠȟȶˁˊʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿȶɭŔ˖ɢɭ˖ơ˖ȇȶȍơǿȥơࠁƎȥǫ

ࠇƎȥǫ

ĭƎȥǫʠ˖ŔˁŔɭƃǫŔʠȟȶˁˊʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿȶɭŔ˖ˁƎȥǫʠȥŔɽʋƴɢȥˊȟ

ࠆǫȟȥǫơǿ

þˊȍȇȶˁƎȥǫʠ˖ŔˁŔɭƃǫŔʠȟȶˁˊʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ

7˖ǫơȧ˖ŔˁŔɭƃǫŔʠȟȶˁˊʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿǿơɽʋʋȶƎ˖ǫơȧˁȇʋȸɭˊȟȍǫơȥʋˁɢȝŔƃǫȝƃŔȝȶɿƅȍʠŹ˖Ŕȍǫƃ˖ȇƴȥŔɢȶƃ˖ơʋƃơȥˊ˖Ŕ˖Ŕɭơ˖ơɭˁȶˁŔȥŰǫȟɢɭơ˖ƴ
ʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥŰࡳ

ॻࠃࡳòȇȝŔƎȇŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁŔ
ࠀࡳ 7ȶ˖ŔɢȝŔʋˊɽȇȝŔƎȇǫ˖ȶŹȶˁǫŰ˖ŔȥˊǿơɽʋʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃˊࡳ
ࠁࡳ ĭˊɽȶȇȶɿƅɽȇȝŔƎȇǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǿʠɽʋŔȍŔɽǫƴˁ˖Ŕȍơ˛ȥȶɿƃǫȶƎ˖ŔȇɭơɽʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔˁŔɭǫŔȥʋʠƎŔʋˊɢȶƃ˖ŰʋȇʠǫȇȶȧƃŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿȍǫƃ˖ŹˊȶɽȸŹ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔȥˊƃǠŔˁʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫʠȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ࢘ƎȶƎŔʋȇȶˁȶƃơȥˊǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿࡳ
ࠂࡳ òȇȝŔƎȇŔɢȶˁǫȥȥŔŹˊƅ˖ŔɢȝŔƃȶȥŔǿơƎȥȶƃ˖ơɿȥǫơ˖˖ŔˁŔɭƃǫơȟʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔƃǠˊŹŔ˛ơɽʋɭȶȥˊʠȟȸˁǫŰɽǫƴǫȥŔƃ˖ơǿࡳ
ࠃࡳ òȇȝŔƎȇŔʠɽʋŔȍŔȥŔǿơɽʋǫɢȶŹǫơɭŔȥŔˁ˖ȝȶʋˊƃǠɢȶȍɽȇǫƃǠࡳ
ࠄࡳ ơɿȍǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃˊȶɢȝŔƃǫɽȇȝŔƎȇƴ
ࠀ ǌȶʋȸˁȇŰ˖ŔƎ˖ǫơȧ˖ŔɢȝŔʋˊɽȇȝŔƎȇǫɢɭ˖ˊǿȟʠǿơȟˊƎ˖ǫơȧȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫŔˁɢȝŔʋˊɢɭ˖ơ˖ŹǫʠɭȶɢȶƎɭȸ˛ˊ
ࠁ ɢɭ˖ơȍơˁơȟ˖ŔƎ˖ǫơȧ˖ŔɢȝŔʋˊɽȇȝŔƎȇǫɢɭ˖ˊǿȟʠǿơȟˊƎ˖ǫơȧˁȇʋȸɭˊȟ˖ȶɽʋŔȝŔ˖ŔȇɽǫƴǌȶˁŔȥŔˁɢȝŔʋŔȥŔɭŔƃǠʠȥȇʠŹŔȥȇȶˁˊȟɢɭ˖ˊǿȟʠǿŰƃơǌȶ
ࠂ ȇŔɭʋŰɢȝŔʋȥǫƃ˖Ű˖ŔƎ˖ǫơȧ˖ŔɢȝŔʋˊɽȇȝŔƎȇǫɢɭ˖ˊǿȟʠǿơȟˊƎ˖ǫơȧˁȇʋȸɭˊȟŹŔȥȇʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃơǌȶ˖Ŕʠʋȶɭˊ˖ȶˁŔȝɢȝŔʋȥȶɿƅࡳ

§ 5. Okres ubezpieczenia i okres ochrony
ࠀࡳ ¶ȇɭơɽʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔˁɽȇŔ˖ʠǿơɽǫƴˁʠȟȶˁǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔࡳ
ࠁࡳ ¶ȇɭơɽȶƃǠɭȶȥˊƎȶʋˊƃ˖Űƃˊ
ࠀ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁȍơƃ˖ơȥǫŔɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠ
ࠁ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊ
ࠂ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȶɢȸ˘ȥǫơȥǫŔƎȶɽʋŔɭƃ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ
ࠃ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫƃˊˁǫȍȥơǿ
 ɭ ȶ˖ɢȶƃ˖ˊȥŔɽǫƴȶƎƎȥǫŔˁɽȇŔ˖ŔȥơǌȶǿŔȇȶƎŔʋŔɢȶƃ˖Űʋȇʠǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿȍơƃ˖ȥǫơˁƃ˖ơɿȥǫơǿȥǫ˛ɢȶɢɭ˖ơȇɭȶƃ˖ơȥǫʠǌɭŔȥǫƃˊáȶȍɽȇǫǫࡹȍʠŹȇɭŔǿʠɭơ˖ˊƎơȥƃǿǫɢɭ˖ˊ
ˁˊǿơ˘Ǝ˖ǫơŔȇȶȧƃ˖ˊɽǫƴˁȟȶȟơȥƃǫơɢɭ˖ơȇɭȶƃ˖ơȥǫŔǌɭŔȥǫƃˊáȶȍɽȇǫǫࡹȍʠŹȇɭŔǿʠɭơ˖ˊƎơȥƃǿǫɢɭ˖ˊˁǿơ˘Ǝ˖ǫơȥǫơɢȸ˘ȥǫơǿǿơƎȥŔȇȥǫ˛ȶǌȶƎ˖ǫȥǫơࠁࠃ߿߿ȶɽʋŔʋȥǫơǌȶƎȥǫŔ
ȶȇɭơɽʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔˁɽȇŔ˖ŔȥơǌȶǿŔȇȶƎŔʋŔȇȶȧƃȶˁŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿࡳ
ࠂࡳ ¶ȇɭơɽȶƃǠɭȶȥˊƎȶʋˊƃ˖Űƃˊ
ࠀ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȥŔɽʋƴɢɽʋˁȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊƃǠˁˊɢŔƎȇȸˁ
ࠁ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ
 ɭ ȶ˖ɢȶƃ˖ˊȥŔɽǫƴȶƎƎȥǫŔˁɽȇŔ˖ŔȥơǌȶǿŔȇȶƎŔʋŔɢȶƃ˖Űʋȇʠǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿȍơƃ˖ȥǫơˁƃ˖ơɿȥǫơǿȥǫ˛˖ƃǠˁǫȍŰɭȶ˖ɢȶƃ˖ƴƃǫŔɢȶƎɭȸ˛ˊŔȇȶȧƃ˖ˊɽǫƴˁȟȶȟơȥƃǫơ
˖Ŕȇȶȧƃ˖ơȥǫŔɢȶƎɭȸ˛ˊȥǫơɢȸ˘ȥǫơǿǿơƎȥŔȇȥǫ˛ȶǌȶƎ˖ǫȥǫơࠁࠃ߿߿ȶɽʋŔʋȥǫơǌȶƎȥǫŔȶȇɭơɽʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔˁɽȇŔ˖ŔȥơǌȶǿŔȇȶƎŔʋŔȇȶȧƃȶˁŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿࡳ
ࠃࡳ ¶ȇɭơɽȶƃǠɭȶȥˊƎȶʋˊƃ˖Űƃˊ
ࠀ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁȍơƃ˖ơȥǫŔɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠ
ࠁ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊ
ࠂ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȥŔɽʋƴɢɽʋˁȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊƃǠˁˊɢŔƎȇȸˁ
ࠃ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ
ࠄ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȶɢȸ˘ȥǫơȥǫŔƎȶɽʋŔɭƃ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ
ࠅ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫƃˊˁǫȍȥơǿ
 ˁ
 ɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠ˖ȟǫŔȥˊʋơɭȟǫȥʠǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿɢɭ˖ơ˖ȶɭǌŔȥǫ˖ŔʋȶɭŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿʠȍơǌŔŔʠʋȶȟŔʋˊƃ˖ȥơȟʠɢɭ˖ơƎȝʠ˛ơȥǫʠȶƃ˖Ŕɽʋơǌȶɢɭ˖ơɽʠȥǫƴƃǫŔȥǫơ
Ǝȝʠ˛ơǿǿơƎȥŔȇȥǫ˛ȶࠁࠃǌȶƎ˖ǫȥˊࡳ
ࠄࡳ ¶ƃǠɭȶȥŔˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿɭȶ˖ɢȶƃ˖ˊȥŔɽǫƴȶƎƎȥǫŔȥŔɽʋƴɢȥơǌȶɢȶƎȥǫʠ˖ŔˁŔɭƃǫŔʠȟȶˁˊ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔŔȇȶȧƃ˖ˊɽǫƴˁƎȥǫʠȶȇɭơɿȍȶȥˊȟǿŔȇȶȇȶȥǫơƃǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿˁʠȟȶˁǫơʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿࡳ
ࠅࡳ ĭȇŔ˛Ǝˊȟɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠȶȇɭơɽȶƃǠɭȶȥˊˁˊǌŔɽŔ
ࠀ ˖Ǝȥǫơȟˁˊƃ˖ơɭɢŔȥǫŔɽʠȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȍǫȟǫʋʠȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫ
ࠁ ˖ƎȥǫơȟȶƎɽʋŰɢǫơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃơǌȶȶƎʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ
čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơɢȶƎɭȸ˛ȥơƎȍŔȍǫơȥʋȸˁ eɭơƃȶɽqȶȍǫƎŔˊòɢࡳ˖ȶࡳȶࡳ ঀþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳࠁ߿ࠁ߿
ॻࠂࡳčȟȶˁŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ

ࠇ

ࠂ ˖ƎȥǫơȟˁˊɽʋŰɢǫơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ˖ʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠǌƎˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃˊ˖ŔˁŔɭȝʠȟȶˁƴʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȥŔƃʠƎ˖ˊɭŔƃǠʠȥơȇˁǉȶɭȟǫơ
ʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔǌɭʠɢȶˁơǌȶ
ࠃ ˖ʠɢȝˊˁơȟȶȇɭơɽʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȶȇɭơɿȍȶȥơǌȶˁʠȟȶˁǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ
ࠄ ˖ƃǠˁǫȍŰɿȟǫơɭƃǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ࢘ȥǫơƎȶʋˊƃ˖ˊʋȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ
ࠅ ȶƎɢȶˁǫơƎȥǫȶ˖ǌȶƎȥǫơ˖ॻࠆʠɽʋࡳࠂ
ˁ˖Ŕȍơ˛ȥȶɿƃǫȶƎʋơǌȶȇʋȸɭơ˖ʋˊƃǠ˖ƎŔɭ˖ơȧȥŔɽʋŰɢǫɢǫơɭˁɽ˖ơࡳ

ॻ ࠅࡳòʠȟŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ
ࠀࡳ òʠȟŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɽʋŔȥȶˁǫǌȸɭȥŰǌɭŔȥǫƃƴȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳ
ࠁࡳ òʠȟŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔǿơɽʋɽʋŔȝŔǫȥǫơɢȶƎȍơǌŔ˖ȟǫŔȥǫơˁʋɭŔȇƃǫơʋɭˁŔȥǫŔȶȇɭơɽʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ˖ࢳ˖Ŕɽʋɭ˖ơ˛ơȥǫơȟ˛ơˁɭŔ˖ǫơˁˊɢȝŔʋˊɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶ࢛
ˁơǌȶɽʠȟŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔʠȍơǌŔȇŔ˛ƎȶɭŔ˖ȶˁȶ˖ȟȥǫơǿɽ˖ơȥǫʠȶȇˁȶʋƴ˖ɭơŔȍǫ˖ȶˁŔȥơǌȶɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶࡳ
ࠂࡳ ĭʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫʠȥŔɽʋƴɢɽʋˁȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊƃǠˁˊɢŔƎȇȸˁȟŔȇɽˊȟŔȍȥŔɽʠȟŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔˁˊɢȝŔƃŔȥŔǿơɽʋˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠࠀ߿߿ऻ࢘ȶˁơǌȶʠɽ˖ƃ˖ơɭŹȇʠȥŔ˖Ǝɭȶˁǫʠ
ŔˁɭŔ˖ǫơƃ˖ƴɿƃǫȶˁơǌȶʠɽ˖ƃ˖ơɭŹȇʠʋŔȇǫɢɭȶƃơȥʋɽʠȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔˁǿŔȇǫȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊƎȶ˖ȥŔȝʋɭˁŔȝơǌȶʠɽ˖ƃ˖ơɭŹȇʠȥŔ˖ƎɭȶˁǫʠࡳĭˊɽȶȇȶɿƅɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶȥŔˁˊɢŔƎơȇɿȟǫơɭƃǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁˊȥȶɽǫࠄ߿ऻɽʠȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔࡳ
ࠃࡳ òʠȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȶɭŔ˖ǌȸɭȥơȍǫȟǫʋˊȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫɽŰˁɽȇŔ˖ŔȥơˁþŔŹơȍǫȥɭࠀȶɭŔ˖þŔŹơȍǫȥɭࠁࡳ

ॻ ࠆࡳĭˊȝŰƃ˖ơȥǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫˁɽɢȸȍȥơƎȍŔˁɽ˖ˊɽʋȇǫƃǠɭˊ˖ˊȇ
ࠀࡳ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơɢȶȥȶɽǫȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫǿơ˛ơȍǫ˖ƎŔɭ˖ơȥǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơȥŔɽʋŰɢǫȝȶȥŔɽȇʠʋơȇȍʠŹˁ˖ˁǫŰ˖ȇʠ˖
ࠀ ɢȶ˖ȶɽʋŔˁŔȥǫơȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁɽʋŔȥǫơȥǫơʋɭ˖ơ˘ˁȶɿƃǫࡸˁˊȝŰƃ˖ơȥǫơʋȶƎȶʋˊƃ˖ˊ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶˁˁŔɭǫŔȥƃǫơáȶƎɽʋŔˁȶˁˊȟ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶˁˁŔɭǫŔȥƃǫơ¶ɢʋˊȟŔȍȥˊȟǫĪzáˁ˖ŔȇɭơɽǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫƃˊˁǫȍȥơǿ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫǫɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ
ࠁ ɢȶ˖ȶɽʋŔˁŔȥǫơȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁɽʋŔȥǫơɢȶʠ˛ˊƃǫʠɿɭȶƎȇȸˁȶƎʠɭ˖ŔǿŰƃˊƃǠȍʠŹࢳɽʠŹɽʋŔȥƃǿǫɢɽˊƃǠȶʋɭȶɢȶˁˊƃǠŔȍŹȶɿɭȶƎȇȸˁ˖Ŕɽʋƴɢƃ˖ˊƃǠˁɭȶ˖ʠȟǫơȥǫʠɢɭ˖ơ࢛
ɢǫɽȸˁȶࢳɢɭ˖ơƃǫˁƎ˖ǫŔȝŔȥǫʠȥŔɭȇȶȟŔȥǫǫȍʠŹˁɽʋŔȥǫơɢȶʠ˛ˊƃǫʠȍơȇŔɭɽʋˁȍʠŹǫȥȥˊƃǠɿɭȶƎȇȸˁˁˊȝŰƃ˖ŔǿŰƃˊƃǠɿˁǫŔƎȶȟȶɿƅ˖ˁˊǿŰʋȇǫơȟɽˊʋʠŔƃǿǫǌƎˊɽɢȶ˛ˊƃǫơ
ʋˊƃǠɿɭȶƎȇȸˁȥŔɽʋŰɢǫȝȶˁƃơȍŔƃǠȟơƎˊƃ˖ȥˊƃǠǫɢȶ˖ŔȍơƃơȥǫʠȍơȇŔɭ˖Ŕ
ࠂ Ǝ˖ǫŔȝŔȥǫŔȟǫ ˁȶǿơȥȥˊȟǫ ɭȶ˖ɭʠƃǠŔȟǫ ˖Ŕȟǫơɽ˖ȇŔȟǫ ɽʋŔȥơȟ ˁȶǿơȥȥˊȟ ŔȇʋŔȟǫ ʋơɭɭȶɭˊɽʋˊƃ˖ȥˊȟǫ ȍʠŹ ɽŔŹȶʋŔ˛ʠ ʠƎ˖ǫŔȝơȟ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ ˁ ȥǫơȍơǌŔȍȥˊƃǠ
ɽʋɭŔǿȇŔƃǠ˖˖Ŕɽʋɭ˖ơ˛ơȥǫơȟʠɽʋࡳࠂ
ࠃ ơȇɽɢȍȶ˖ǿŰŔʋȶȟȶˁŰȍʠŹȥŔɢɭȶȟǫơȥǫȶˁŔȥǫơȟɭŔƎǫȶŔȇʋˊˁȥˊȟ
ࠄ ȥǫơɢɭ˖ơɽʋɭ˖ơǌŔȥǫơȟ˖ŔȍơƃơȧȍơȇŔɭ˖ŔȍʠŹɢȶƎƎŔȥǫơȟɽǫƴ˖ŔŹǫơǌȶȟȶƃǠŔɭŔȇʋơɭ˖ơȟơƎˊƃ˖ȥˊȟɢȶ˖ŔȇȶȥʋɭȶȍŰȍơȇŔɭɽȇŰȍʠŹʠɢɭŔˁȥǫȶȥˊƃǠƎȶʋơǌȶȶɽȸŹ˖Ŕˁˊ࢛
ǿŰʋȇǫơȟʠƎ˖ǫơȍŔȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠɢǫơɭˁɽ˖ơǿɢȶȟȶƃˊˁ˖ˁǫŰ˖ȇʠ˖ȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊȟˁˊɢŔƎȇǫơȟ
ࠅ ʠɽǫȝȶˁŔȥǫơȟȍʠŹƎȶȇȶȥŔȥǫơȟɢɭ˖ơɽʋƴɢɽʋˁŔɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ
ࠆ ɢɭȸŹŰɽŔȟȶŹȸǿƃ˖ŰɽŔȟȶŹȸǿɽʋˁơȟʠȟˊɿȍȥˊȟɽŔȟȶȶȇŔȍơƃ˖ơȥǫơȟȍʠŹʠɽ˖ȇȶƎ˖ơȥǫơȟƃǫŔȝŔȥŔɢɭȶɿŹƴʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ
ࠇ ɢɭȶˁŔƎ˖ơȥǫơȟɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶɢȶǿŔ˖ƎʠȟơƃǠŔȥǫƃ˖ȥơǌȶŹơ˖ˁˊȟŔǌŔȥˊƃǠʠɢɭŔˁȥǫơȧ
ࠈ ɢɭȶˁŔƎ˖ơȥǫơȟɢȶǿŔ˖ƎʠȟơƃǠŔȥǫƃ˖ȥơǌȶɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ˖ȥŔǿƎʠǿŰƃơǌȶɽǫƴˁɽʋŔȥǫơȥǫơʋɭ˖ơ˘ˁȶɿƃǫ
ࠀ߿ ʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁơȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁȍȶƃǫơˁƃǠŔɭŔȇʋơɭ˖ơɢǫȍȶʋŔƃ˖ȝȶȥȇŔ˖ŔȝȶǌǫȍʠŹɢŔɽŔ˛ơɭŔɽŔȟȶȍȶʋʠɢȶ˖ŔȇȶȥƃơɽǿȶȥȶˁŔȥˊȟǫȍǫȥǫŔȟǫȍȶʋȥǫƃ˖ˊȟǫ
ࠀࠀ ƃǠȶɭȶŹŰɢɽˊƃǠǫƃ˖ȥŰʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ
ࠀࠁ ʠɢɭŔˁǫŔȥǫơȟɽɢȶɭʋȸˁơȇɽʋɭơȟŔȍȥˊƃǠ
ࠀࠂ ˁˊƃ˖ˊȥȶˁˊȟʠɢɭŔˁǫŔȥǫơȟɽɢȶɭʋȸˁ
ࠀࠃ ˁˊȇȶȥˊˁŔȥǫơȟȥǫơŹơ˖ɢǫơƃ˖ȥơǿɢɭŔƃˊ˪˖ˊƃ˖ȥơǿ
ƃǠˊŹŔ˛ơȥǫơȟǫŔȝȶʋȶˁɢȝˊˁʠȥŔ˖Ŕǿɿƃǫơ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶࡳ
ࠁࡳ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơɢȶȥȶɽǫȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫǿơ˛ơȍǫ˖ƎŔɭ˖ơȥǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơɢȶˁɽʋŔȝȶˁȥŔɽʋƴɢɽʋˁǫơ
ࠀ ǫȥȥơǌȶ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔ˖ŔǫɽʋȥǫŔȝơǌȶˁȶȇɭơɽǫơࠁࠃȟǫơɽǫƴƃˊɢȶɢɭ˖ơƎ˖ŔǿŰƃơǌȶƎ˖ǫơȧɢɭ˖ˊɽʋŰɢǫơȥǫŔƎȶࡹ˖ŔˁŔɭƃǫŔʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔǫɢȶȟǫƴƎ˖ˊʋˊȟ˖ƎŔɭ˖ơȥǫơȟ
Ŕ˖ƎŔɭ˖ơȥǫơȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁˊȟ˖ŔƃǠȶƎ˖ǫŹơ˖ɢȶɿɭơƎȥǫǫŔƎơȇˁŔʋȥˊ˖ˁǫŰ˖ơȇɢɭ˖ˊƃ˖ˊȥȶˁˊŹŰƎ˘
ࠁ ƃǠȶɭȶŹˊȇʋȸɭŔŹˊȝŔ˖ƎǫŔǌȥȶ˖ȶˁŔȥŔȍʠŹȍơƃ˖ȶȥŔȍʠŹȇȶȥʋɭȶȍȶˁŔȥŔȍʠŹˁˊȟŔǌŔȝŔɢȶɭŔƎˊȍơȇŔɭɽȇǫơǿˁȶȇɭơɽǫơࠁࠃȟǫơɽǫƴƃˊɢȶɢɭ˖ơƎ˖ŔǿŰƃˊƃǠƎ˖ǫơȧ˖ŔˁŔɭƃǫŔ
ʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔǫɢȶȟǫƴƎ˖ˊƃǠȶɭȶŹŰŔ˖ƎŔɭ˖ơȥǫơȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁˊȟ˖ŔƃǠȶƎ˖ǫŹơ˖ɢȶɿɭơƎȥǫǫŔƎơȇˁŔʋȥˊ˖ˁǫŰ˖ơȇɢɭ˖ˊƃ˖ˊȥȶˁˊˁˊȝŰƃ˖ơȥǫơʋȶȥǫơ
˖ȥŔǿƎʠǿơ˖ŔɽʋȶɽȶˁŔȥǫŔˁȶƎȥǫơɽǫơȥǫʠƎȶȥŔɽʋƴɢɽʋˁƃǠȶɭȸŹɢɭ˖ơˁȍơȇȝˊƃǠˁɽˊʋʠŔƃǿǫɭȶ˖ɽ˖ơɭ˖ơȥǫŔ˖ŔȇɭơɽʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȶʋȶɭˊ˖ˊȇȶࡳ
ࠂࡳ ȍŔʠ˖ʠȍŔ ȥǫơȶƃ˖ơȇǫˁŔȥơǿ ˁȶǿȥˊ ȍʠŹ Ŕȇʋʠ ʋơɭɭȶɭˊ˖ȟʠ þč FʠɭȶɢŔ òࡳࡳ ɢȶȥȶɽǫ ȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƅ ǿơ˛ơȍǫ ɢȶƎƃ˖Ŕɽ ɢȶƎɭȸ˛ˊ ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊ ˖ȶɽʋŔǿơ
ȥǫơɽɢȶƎ˖ǫơˁŔȥǫơƎȶʋȇȥǫƴʋˊ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔȟǫˁȶǿơȥȥˊȟǫŔȇʋŔȟǫʋơɭɭȶɭˊɽʋˊƃ˖ȥˊȟǫȍʠŹˁȶǿȥˊƎȶȟȶˁơǿǿơƎȥŔȇ˛ơǿơ˛ơȍǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊɢȶƎƃ˖ŔɽɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿ
˖ȶɽʋŔǿơȥǫơɽɢȶƎ˖ǫơˁŔȥǫơƎȶʋȇȥǫƴʋˊ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔȟǫˁȶǿơȥȥˊȟǫ˖ȶŹȶˁǫŰ˖ŔȥˊǿơɽʋȶɢʠɿƃǫƅɽʋɭơǉƴƎ˖ǫŔȝŔȧˁȶǿơȥȥˊƃǠࡳþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơɢȶȥȶɽǫȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫ
ˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠǌƎˊɢȶƎɭȸ˛˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥŔȶƎŹˊˁŔɽǫƴƎȶȇɭŔǿʠȥŔȇʋȸɭơǌȶʋơɭˊʋȶɭǫʠȟƎ˖ǫŔȝŔȥǫŔˁȶǿơȥȥơǿʠ˛ʋɭˁŔǿŰŔʋŔȇ˛ơǌƎˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊŹǫơɭ˖ơŔȇʋˊˁȥˊʠƎ˖ǫŔȝ
ˁˁȶǿȥǫơŔȇʋŔƃǠʋơɭɭȶɭˊɽʋˊƃ˖ȥˊƃǠȍʠŹˁȶǿȥǫơƎȶȟȶˁơǿȍʠŹǿơɿȍǫˁʋɭŔȇƃǫơʋˊƃǠ˖ƎŔɭ˖ơȧˁˊȇȶȥʠǿơɢɭŔƃƴȇȶɭơɽɢȶȥƎơȥʋŔˁȶǿơȥȥơǌȶࡳ
ࠃࡳ ¶ƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƅþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơȶŹơǿȟʠǿơ˖ŔƎȶɿƅʠƃ˖ˊȥǫơȥǫŔ˖ŔƎȶ˖ȥŔȥˊŹȸȍƃǫơɭɢǫơȥǫŔ˪˖ˊƃ˖ȥơǫࢳȟȶɭŔȍȥơࡳ

ॻࠇࡳáȶɽʋƴɢȶˁŔȥǫơˁƃơȍʠȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫŔɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶˁɽɢȸȍȥơƎȍŔˁɽ˖ˊɽʋȇǫƃǠɭˊ˖ˊȇ
ࠀࡳ ĭɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠ˖ŔǿɿƃǫŔ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊɢȶˁǫȥǫơȥȥǫơ˖ˁȝȶƃ˖ȥǫơŔȍơȥǫơɢȸ˘ȥǫơǿȥǫ˛ˁƃǫŰǌʠࠆࠁǠ˖ŔƎ˖ˁȶȥǫƅƎȶ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊǫ˖ǌȝȶɽǫƅ˖Ŕǿɿƃǫơ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔ
ȶŹǿƴʋơǌȶȶƃǠɭȶȥŰʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁŰɢȶƎŔǿŰƃǫȥǉȶɭȟŔƃǿơȥǫơ˖ŹƴƎȥơƎȶʠƎ˖ǫơȍơȥǫŔɢȶȟȶƃˊȶɭŔ˖ɽʋȶɽȶˁŔƅɽǫƴƎȶǿơǌȶ˖ŔȍơƃơȧŔʋŔȇ˛ơʠȟȶ˛ȍǫˁǫƅ-ơȥʋɭʠȟáȶ࢛
ȟȶƃˊƎȶȇȶȥŔȥǫơƃ˖ˊȥȥȶɿƃǫȥǫơ˖ŹƴƎȥˊƃǠƎȶʠɽʋŔȍơȥǫŔȶȇȶȍǫƃ˖ȥȶɿƃǫɢȶˁɽʋŔȥǫŔ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔࡳ¥ʠȟơɭƎȶ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊ˖ȥŔǿƎʠǿơɽǫƴȥŔƃơɭʋˊ˪ȇŔƃǫơࡳ
ࠁࡳ ơɿȍǫ
ࠀ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȥŔǌȍơ˖ŔƃǠȶɭʠǿơȍʠŹʠȍơǌȥǫơȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁơȟʠˁˊɢŔƎȇȶˁǫ࢘ȥŔǿɽ˖ˊŹƃǫơǿǿŔȇʋȶȟȶ˛ȍǫˁơŔȍơȥǫơɢȸ˘ȥǫơǿȥǫ˛ˁƃǫŰǌʠࠆࠁǠȶƎ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔɢȶˁǫȥǫơȥ
˖ǌȝȶɽǫƅʋơȥǉŔȇʋƎȶ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊࡳ¥ʠȟơɭʋơȍơǉȶȥʠƎȶ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊ˖ȥŔǿƎʠǿơɽǫƴȥŔƃơɭʋˊ˪ȇŔƃǫơ
ࠁ ˁˊɽʋŰɢǫ˖ƎŔɭ˖ơȥǫơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȶɢȸ˘ȥǫơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫƃˊˁǫȍȥơǿ࢘ȥǫơɢȸ˘ȥǫơǿȥǫ˛ˁƃǫŰǌʠࠆƎȥǫ
ȶƎ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔȥŔȍơ˛ˊ˖ŔˁǫŔƎȶȟǫƅȶʋˊȟ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊɢȶƃ˖ʋŰơȍơȇʋɭȶȥǫƃ˖ȥŰʋơȍơǉȶȥǫƃ˖ȥǫơȍʠŹɢȶƃ˖ʋŰʋɭŔƎˊƃˊǿȥŰ
ࠂ ˁˊɽʋŰɢǫ˖ƎŔɭ˖ơȥǫơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔɢȶƎɭȸ˛ˊ࢘ȥǫơɢȸ˘ȥǫơǿȥǫ˛ˁƃǫŰǌʠࠆƎȥǫȶƎ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔȥŔȍơ˛ˊ˖ŔˁǫŔƎȶȟǫƅȥŔɽȶʋˊȟ
ɢɭ˖ơ˖ȥŔɽ˖ŰɽʋɭȶȥƴǫȥʋơɭȥơʋȶˁŰʋơȍơǉȶȥǫƃ˖ȥǫơȍʠŹɢȶƃ˖ʋŰʋɭŔƎˊƃˊǿȥŰࡳ
 Ł ŔˁǫŔƎŔȟǫŔǿŰƃȶ˖ƎŔɭ˖ơȥǫʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊɢȶƎŔǿơǫȥǉȶɭȟŔƃǿơȇʋȸɭơɽŰȥǫơ˖ŹƴƎȥơƎȶʠƎ˖ǫơȍơȥǫŔɢȶȟȶƃˊȍʠŹˁˊɢȝŔʋˊɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔࡳ¥Ŕȍơ˛ˊɽʋȶ࢛
ɽȶˁŔƅɽǫƴƎȶ˖Ŕȍơƃơȧ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊǫʠȟȶ˛ȍǫˁǫŔƅȟʠˁˊȇȶȥŔȥǫơƃ˖ˊȥȥȶɿƃǫȇʋȸɭơɽŰȥǫơ˖ŹƴƎȥơƎȶʠɽʋŔȍơȥǫŔȶȇȶȍǫƃ˖ȥȶɿƃǫ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔࡳ
čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơɢȶƎɭȸ˛ȥơƎȍŔȍǫơȥʋȸˁ eɭơƃȶɽqȶȍǫƎŔˊòɢࡳ˖ȶࡳȶࡳ ঀþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳࠁ߿ࠁ߿
ॻ ࠅࡳòʠȟŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ

ࠈ

ࠂࡳ ĭˊɽʋƴɢʠǿŰƃˊ˖ɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫơȟʠƎȶɽʋƴɢȥǫŔƎȶȇʠȟơȥʋˊȶȇʋȸɭơþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳ˖ˁɭȸƃǫɽǫƴˁ˖ˁǫŰ˖ȇʠ˖ࢳɭȶ˖ɢŔʋɭˊˁŔȥˊȟɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫơȟ, ȥǫơ˖ŹƴƎȥơƎȶࢳɢɭ˖ơɢɭȶˁŔƎ˖ơȥǫŔ
ɢɭ˖ơ˖ࢳþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳɢȶɽʋƴɢȶˁŔȥǫŔƎȶʋˊƃ˖ŰƃơǌȶʠɽʋŔȍơȥǫŔ˖ŔɽŔƎȥȶɿƃǫɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫŔȍʠŹࢳˁˊɽȶȇȶɿƃǫɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶǿơ˛ơȍǫˁˊɽʋƴɢʠǿŰƃˊ˖ɭȶɽ˖ƃ˖ơ࢛
ȥǫơȟʋŔȇǫơƎȶȇʠȟơȥʋˊɢȶɽǫŔƎŔȍʠŹȟȶ˛ơǿơʠ˖ˊɽȇŔƅȥŔࢳɢȶƎɽʋŔˁǫơɢɭ˖ơɢǫɽȸˁȶŹȶˁǫŰ˖ʠǿŰƃơǌȶɢɭŔˁŔࡳ
ࠃࡳ ĭɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠǌƎˊþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơ˖ȶɽʋŔȥŰƎȶɽʋŔɭƃ˖ȶȥơˁɽ˖ˊɽʋȇǫơȥǫơ˖ŹƴƎȥơƎȶࢳʠɽʋŔȍơȥǫŔ˖ŔɽŔƎȥȶɿƃǫɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫŔȍʠŹˁˊɽȶȇȶɿƃǫɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶ࢛
ˁơǌȶƎȶȇʠȟơȥʋˊȶɽȶŹŔˁˊɽʋƴɢʠǿŰƃŔ˖ɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫơȟȶˁˊɢȝŔʋƴɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶɢȶˁǫȥȥŔʠƎ˖ǫơȍǫƅþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳǫȥǉȶɭȟŔƃǿǫȥʋࡳȟǫơǿɽƃŔǫƎŔʋˊ
˖ŔǿɿƃǫŔ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶȥŔ˖ˁˊǫŔƎɭơɽʠȶɭǌŔȥʠȍʠŹǫȥɽʋˊʋʠƃǿǫˁȇʋȸɭơǿˁࡹˁƎȶȇʠȟơȥʋˊɽǫƴ˖ȥŔǿƎʠǿŰȍʠŹȟȶǌŰɽǫƴ˖ȥŔǿƎȶˁŔƅࡳ
ࠄࡳ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȟȶ˛ơ˖Ŕ˛ŰƎŔƅŔŹˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊɢȶƎƎŔȝɽǫƴȥŔȇȶɽ˖ʋþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳŹŔƎŔȥǫȶȟȍơȇŔɭɽȇǫȟˁƃơȍʠɢȶʋˁǫơɭƎ˖ơȥǫŔ˖ŔɽŔƎȥȶɿƃǫɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫŔȶˁˊɢȝŔʋƴ
ɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶࡳ
ࠅࡳ čƎ˖ǫơȍơȥǫơǫȥǉȶɭȟŔƃǿǫȥǫơ˖ǌȶƎȥˊƃǠ˖ɢɭŔˁƎŰȍʠŹȥǫơȇȶȟɢȍơʋȥˊƃǠɢɭ˖ơ˖˖ǌȝŔɽ˖ŔǿŰƃơǌȶɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫơȶˁˊɢȝŔʋƴɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶȍʠŹʠɢɭŔˁȥǫȶȥơǌȶ
ȟȶ˛ơŹˊƅɢȶƎɽʋŔˁŰƎȶȶƎȟȶˁˊǿơǌȶˁˊɢȝŔʋˊǿơƎȥŔȇ˛ơˁʋŔȇǫȟ˖ŔȇɭơɽǫơˁǿŔȇǫȟˁˁࡳȥǫơ˖ǌȶƎȥȶɿƅ˖ɢɭŔˁƎŰȍʠŹȥǫơȇȶȟɢȍơʋȥȶɿƅȟǫŔȝˊˁɢȝˊˁȥŔʠɽʋŔȍơȥǫơ
ȶȇȶȍǫƃ˖ȥȶɿƃǫ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳ
ࠆࡳ ĭɭŔ˖ǫơȥŔɭʠɽ˖ơȥǫŔ˖ˁǫȥˊʠȟˊɿȍȥơǿȍʠŹɭŔ˛ŰƃơǌȶȥǫơƎŹŔȍɽʋˁŔȶŹȶˁǫŰ˖ȇȸˁȶȇɭơɿȍȶȥˊƃǠˁʠɽʋࡳࠀþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȟȶ˛ơȶƎɢȶˁǫơƎȥǫȶ˖ȟȥǫơǿɽ˖ˊƅɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫơ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǿơ˛ơȍǫȥŔɭʠɽ˖ơȥǫơɢɭ˖ˊƃ˖ˊȥǫȝȶɽǫƴƎȶ˖ˁǫƴȇɽ˖ơȥǫŔɽ˖ȇȶƎˊȍʠŹʠȥǫơȟȶ˛ȍǫˁǫȝȶʠɽʋŔȍơȥǫơȶȇȶȍǫƃ˖ȥȶɿƃǫǫɽȇʠʋȇȸˁ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶࡳ

ॻ ࠈࡳ¶ǌȸȍȥơ˖ŔɽŔƎˊʠɽʋŔȍŔȥǫŔǫˁˊɢȝŔʋˊɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶ
ࠀࡳ ĭʋơɭȟǫȥǫơࠆƎȥǫȶƎȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫŔ˖ŔˁǫŔƎȶȟǫơȥǫŔȶ˖Ŕǿɿƃǫʠ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳǫȥǉȶɭȟʠǿơȶǿơǌȶȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃơǌȶȍʠŹ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶǿơ˛ơȍǫȥǫơɽŰȶȥǫȶɽȶŹŔȟǫˁˊɽʋƴɢʠǿŰƃˊȟǫ˖ʋˊȟ˖ŔˁǫŔƎȶȟǫơȥǫơȟȶɭŔ˖ɢɭ˖ơɢɭȶˁŔƎ˖ŔɢȶɽʋƴɢȶˁŔȥǫơƎȶʋˊƃ˖ŰƃơʠɽʋŔȍơȥǫŔɽʋŔȥʠǉŔȇʋˊƃ˖ȥơǌȶ
˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔ˖ŔɽŔƎȥȶɿƃǫ˖ǌȝȶɽ˖ȶȥˊƃǠɭȶɽ˖ƃ˖ơȧǫˁˊɽȶȇȶɿƃǫɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶŔʋŔȇ˛ơǫȥǉȶɭȟʠǿơȶɽȶŹƴˁˊɽʋƴɢʠǿŰƃŰ˖ɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫơȟɢǫɽơȟȥǫơȍʠŹ
ˁǫȥȥˊɽɢȶɽȸŹȥŔȇʋȸɭˊȶɽȶŹŔʋŔˁˊɭŔ˖ǫȝŔ˖ǌȶƎƴǿŔȇǫơƎȶȇʠȟơȥʋˊɽŰɢȶʋɭ˖ơŹȥơƎȶʠɽʋŔȍơȥǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȍʠŹˁˊɽȶȇȶɿƃǫɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶǿơ˛ơȍǫǿơɽʋʋȶȥǫơ˖ŹƴƎȥơƎȶƎŔȍɽ˖ơǌȶɢɭȶˁŔƎ˖ơȥǫŔɢȶɽʋƴɢȶˁŔȥǫŔࡳ
ࠁࡳ čŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠɢɭ˖ˊɽȝʠǌʠǿŰɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơˁˁˊɽȶȇȶɿƃǫˁˊȥǫȇŔǿŰƃơǿ˖˖ŔˁŔɭʋơǿȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơȥǫȥǫơǿɽ˖ˊƃǠ¶ĭčʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔࡳ
ࠂࡳ ôˁǫŔƎƃ˖ơȥǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơˁˊɢȝŔƃŔȥơǿơɽʋˁƃǫŰǌʠࠂ߿ƎȥǫȶƎƎŔʋˊȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫŔɢɭ˖ơ˖þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳ˖ŔˁǫŔƎȶȟǫơȥǫŔȶ˖Ŕǿɿƃǫʠ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶࡳ
ࠃࡳ ơ˛ơȍǫþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơˁˊɢȝŔƃǫɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶˁʋơɭȟǫȥǫơȶȇɭơɿȍȶȥˊȟˁʠɽʋࡳࠂ˖ŔˁǫŔƎŔȟǫŔɢǫɽơȟȥǫơȶɽȶŹƴˁˊɽʋƴɢʠǿŰƃŰ˖ɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫơȟ
ȶɢɭ˖ˊƃ˖ˊȥŔƃǠȥǫơȟȶ˛ȥȶɿƃǫ˖ŔɽɢȶȇȶǿơȥǫŔǿơǿɭȶɽ˖ƃ˖ơȧˁƃŔȝȶɿƃǫȍʠŹˁƃ˖ƴɿƃǫŔʋŔȇ˛ơˁˊɢȝŔƃŔŹơ˖ɽɢȶɭȥŰƃ˖ƴɿƅɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶࡳ
ࠄࡳ ơ˛ơȍǫɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơȥǫơɢɭ˖ˊɽȝʠǌʠǿơȍʠŹɢɭ˖ˊɽȝʠǌʠǿơˁǫȥȥơǿˁˊɽȶȇȶɿƃǫȥǫ˛ȶȇɭơɿȍȶȥŔˁ˖ǌȝȶɽ˖ȶȥˊȟɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫʠþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳǫȥǉȶɭȟʠǿơȶʋˊȟ
ɢǫɽơȟȥǫơȶɽȶŹƴˁˊɽʋƴɢʠǿŰƃŰ˖ɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫơȟˁɽȇŔ˖ʠǿŰƃȥŔȶȇȶȍǫƃ˖ȥȶɿƃǫȶɭŔ˖ȥŔɢȶƎɽʋŔˁƴǉŔȇʋˊƃ˖ȥŰǫɢɭŔˁȥŰʠ˖ŔɽŔƎȥǫŔǿŰƃŰƃŔȝȇȶˁǫʋŰȍʠŹƃ˖ƴɿƃǫȶˁŰȶƎȟȶˁƴ
ˁˊɢȝŔʋˊɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶࡳ
ࠅࡳ %ɭŔȇȇȶȟɢȍơʋȥơǿƎȶȇʠȟơȥʋŔƃǿǫȥǫơ˖ŹƴƎȥơǿƎȶˁˊɢȝŔʋˊɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶʠȥǫơȟȶ˛ȍǫˁǫŔǿŰƃơǿʠɽʋŔȍơȥǫơɢɭŔˁŔƎȶȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫŔɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖࢛
ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶȍʠŹˁˊɽȶȇȶɿƃǫɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶɽʋŔȥȶˁǫɢȶƎɽʋŔˁƴƎȶȶƎȟȶˁˊˁˊɢȝŔʋˊɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶƎȶƃ˖Ŕɽʠʠ˖ʠɢơȝȥǫơȥǫŔ
ƎȶȇʠȟơȥʋŔƃǿǫࡳ
ࠆࡳ ôˁǫŔƎƃ˖ơȥǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơˁˊɢȝŔƃŔȥơǿơɽʋˁ˖ȝȶʋˊƃǠɢȶȍɽȇǫƃǠǫɽʋŔȥȶˁǫɭȸˁȥȶˁŔɭʋȶɿƅȇˁȶʋˁˁŔȍʠʋŔƃǠȶŹƃˊƃǠɢɭ˖ơȍǫƃ˖ŔȥˊƃǠȥŔ˖ȝȶʋơɢȶȍɽȇǫơˁơƎȝʠǌɿɭơƎ࢛
ȥǫơǌȶȇʠɭɽʠˁŔȍʠʋʠɽʋŔȍȶȥơǌȶɢɭ˖ơ˖¥%áȶŹȶˁǫŰ˖ʠǿŰƃơǌȶˁƎȥǫʠˁˊƎŔȥǫŔƎơƃˊ˖ǿǫȶˁˊɢȝŔƃǫơɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶˁɭŔȟŔƃǠɽʠȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔࡳ
ࠇࡳ čŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊ ˖ȶŹȶˁǫŰ˖Ŕȥˊ ǿơɽʋ ʠƎ˖ǫơȍǫƅ ɢȶȟȶƃˊ þč FʠɭȶɢŔ òࡳࡳ ɢɭ˖ˊ ƎȶƃǠȶƎ˖ơȥǫʠ ɭȶɽ˖ƃ˖ơȧ ȶƎɽ˖ȇȶƎȶˁŔˁƃ˖ˊƃǠ ˁȶŹơƃ ȶɽȸŹ ȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥˊƃǠ ˖Ŕ ɽ˖ȇȶƎƴ
ƎȶɽʋŔɭƃ˖ŔǿŰƃȥǫơ˖ŹƴƎȥơǫȥǉȶɭȟŔƃǿơǫƎȶȇʠȟơȥʋˊࡳ
ࠈࡳ ĭɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠ˖ŔǿɿƃǫŔ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊ˖ȶŹȶˁǫŰ˖Ŕȥˊǿơɽʋʠ˛ˊƅƎȶɽʋƴɢȥˊƃǠȟʠɿɭȶƎȇȸˁˁƃơȍʠɭŔʋȶˁŔȥǫŔɢɭ˖ơƎȟǫȶʋʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơ࢛
ȥǫŔȶɭŔ˖˖ŔɢȶŹǫơ˛ơȥǫŔɽ˖ȇȶƎ˖ǫơȍʠŹ˖ȟȥǫơǿɽ˖ơȥǫŔɭȶ˖ȟǫŔɭȸˁɽ˖ȇȶƎˊࡳơɿȍǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊʠȟˊɿȍȥǫơȍʠŹˁɽȇʠʋơȇɭŔ˛ŰƃơǌȶȥǫơƎŹŔȍɽʋˁŔȥǫơ˖ŔɽʋȶɽȶˁŔȝɿɭȶƎȇȸˁ
ȶȇɭơɿȍȶȥˊƃǠˁɢȶɢɭ˖ơƎȥǫȟ˖ƎŔȥǫʠþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳˁȶȍȥơǿơɽʋȶƎȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫ˖Ŕɽ˖ȇȶƎˊɢȶˁɽʋŔȝơ˖ʋơǌȶɢȶˁȶƎʠࡳþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳˁǌɭŔȥǫƃŔƃǠɽʠȟˊʠŹơ˖࢛
ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ˖ˁɭȸƃǫȇȶɽ˖ʋˊˁˊȥǫȇȝơ˖˖ŔɽʋȶɽȶˁŔȥǫŔɿɭȶƎȇȸˁȟŔǿŰƃˊƃǠȥŔƃơȍʠɭŔʋȶˁŔȥǫơɢɭ˖ơƎȟǫȶʋʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ˖ŔɢȶŹǫơ˛ơȥǫơɽ˖ȇȶƎ˖ǫơȍʠŹ˖ȟȥǫơǿɽ˖ơȥǫơǿơǿ
ɭȶ˖ȟǫŔɭʠǿơ˛ơȍǫɿɭȶƎȇǫʋơŹˊȝˊƃơȍȶˁơƃǠȶƃǫŔ˛ŹˊȶȇŔ˖ŔȝˊɽǫƴŹơ˖ɽȇʠʋơƃ˖ȥơࡳ¶ŹȶˁǫŰ˖ȇǫɢɭ˖ơˁǫƎ˖ǫŔȥơˁʋˊȟʠɽʋƴɢǫơƎȶʋˊƃ˖Űˁɽ˖ˊɽʋȇǫƃǠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȧ˖ŔˁˊǿŰʋȇǫơȟ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȥŔɽʋƴɢɽʋˁȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊƃǠˁˊɢŔƎȇȸˁࡳ
ࠀ߿ࡳ ĭɭŔ˖ǫơ˖ɭ˖ơƃ˖ơȥǫŔɽǫƴɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶɢɭŔˁɢɭ˖ˊɽȝʠǌʠǿŰƃˊƃǠȟʠƎȶȶɽȸŹʋɭ˖ơƃǫƃǠ˖ʋˊʋʠȝʠˁˊɭ˖ŰƎ˖ȶȥˊƃǠɽ˖ȇȸƎŹơ˖˖ǌȶƎˊþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳ
ȟȶ˛ơȶƎȟȸˁǫƅˁˊɢȝŔʋˊɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶȶƎɢȶˁǫơƎȥǫȶˁƃŔȝȶɿƃǫȍʠŹƃ˖ƴɿƃǫȍʠŹ˖Ŕ˛ŰƎŔƅ˖ˁɭȶʋʠˁˊɢȝŔƃȶȥơǌȶɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶ
ǿơƎȥŔȇ˛ơʋˊȍȇȶˁ˖ŔȇɭơɽǫơˁǿŔȇǫȟȥŔɽʋŰɢǫȝȶ˖ɭ˖ơƃ˖ơȥǫơɽǫƴɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁˁࡳɭȶɽ˖ƃ˖ơȧࡳ

§ 10. Reklamacje
ࠀࡳ čŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊʠɢɭŔˁȥǫȶȥˊȟŔɢɭŔˁȶƎȶɽȇȝŔƎŔȥǫŔɭơȇȍŔȟŔƃǿǫ˖ŔˁǫơɭŔǿŰƃơǿ˖Ŕɽʋɭ˖ơ˛ơȥǫŔƎȶʋˊƃ˖ŰƃơʠɽȝʠǌɿˁǫŔƎƃ˖ȶȥˊƃǠɢɭ˖ơ˖þčFʠɭȶɢŔòࡳ
ࠀ ˁǉȶɭȟǫơɢǫɽơȟȥơǿȶɽȶŹǫɿƃǫơˁƃơȥʋɭŔȍǫþčFʠɭȶɢŔòࡳȍʠŹˁȇŔ˛ƎơǿǿơƎȥȶɽʋƃơþčFʠɭȶɢŔòࡳȶŹɽȝʠǌʠǿŰƃơǿȇȍǫơȥʋȸˁŔȍŹȶƎɭȶǌŰɢȶƃ˖ʋȶˁŰȥŔŔƎɭơɽƃơȥʋɭŔȍǫ
þčFʠɭȶɢŔòࡳ
ࠁ ʠɽʋȥǫơ࢘ʋơȍơǉȶȥǫƃ˖ȥǫơɢȶƎȥʠȟơɭơȟǫȥǉȶȍǫȥǫǫþčFʠɭȶɢŔòࡳࠇ߿ࠀࢳࠄ߿߿ࢳࠂ߿߿ŔȍŹȶȶɽȶŹǫɿƃǫơ˖ˁˊȇȶɭ˖ˊɽʋŔȥǫơȟǉȶɭȟʠȍŔɭ˖Ŕ˖ǌȝȶɽ˖ơȥǫŔɭơȇȍŔȟŔƃǿǫƎȶɽʋƴɢȥơǌȶ
ˁƃơȥʋɭŔȍǫþčFʠɭȶɢŔòࡳȍʠŹȇŔ˛ƎơǿǿơƎȥȶɽʋƃơþčFʠɭȶɢŔòࡳȶŹɽȝʠǌʠǿŰƃơǿȇȍǫơȥʋȸˁ
ࠂ ˁǉȶɭȟǫơơȍơȇʋɭȶȥǫƃ˖ȥơǿ˖ˁˊȇȶɭ˖ˊɽʋŔȥǫơȟŔɢȍǫȇŔƃǿǫ˖Ŕȟǫơɽ˖ƃ˖ȶȥơǿȥŔɽʋɭȶȥǫơǫȥʋơɭȥơʋȶˁơǿˁˁˁࡳʋʠơʠɭȶɢŔࡳɢȍˁ˖ŔȇȝŔƎƃơ-ơȥʋɭʠȟ¶ŹɽȝʠǌǫȍǫơȥʋŔࡳ
ࠁࡳ ȇʋʠŔȍȥơƎŔȥơʋơȍơŔƎɭơɽȶˁơþčFʠɭȶɢŔòࡳ˖ȥŔǿƎʠǿŰɽǫƴȥŔɽʋɭȶȥǫơǫȥʋơɭȥơʋȶˁơǿɢȶƎŔƎɭơɽơȟˁˁˁࡳʋʠơʠɭȶɢŔࡳɢȍࡳ
ࠂࡳ ¶ɽȶŹŔȶȇʋȸɭơǿȟȶˁŔˁʠɽʋࡳࠀˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠȥǫơʠˁ˖ǌȍƴƎȥǫơȥǫŔǿơǿɭȶɽ˖ƃ˖ơȧˁʋɭˊŹǫơɭȶ˖ɢŔʋɭˊˁŔȥǫŔɭơȇȍŔȟŔƃǿǫȍʠŹȥǫơˁˊȇȶȥŔȥǫŔƃ˖ˊȥȥȶɿƃǫˁˊȥǫȇŔǿŰƃơǿ˖ɢȶ˖ˊ࢛
ʋˊˁȥǫơɭȶ˖ɢŔʋɭ˖ȶȥơǿɭơȇȍŔȟŔƃǿǫˁơˁɽȇŔ˖Ŕȥˊȟʋơɭȟǫȥǫơȟȶ˛ơ˖ˁɭȸƃǫƅɽǫƴƎȶè˖ơƃ˖ȥǫȇŔbǫȥŔȥɽȶˁơǌȶ
ࠀ ȶɭȶ˖ɢŔʋɭ˖ơȥǫơɽɢɭŔˁˊȍʠŹ
ࠁ ȶɢɭ˖ơɢɭȶˁŔƎ˖ơȥǫơɢȶ˖ŔɽŰƎȶˁơǌȶɢȶɽʋƴɢȶˁŔȥǫŔˁɽɢɭŔˁǫơɭȶ˖ˁǫŰ˖ˊˁŔȥǫŔɽɢȶɭʠȟǫƴƎ˖ˊȇȍǫơȥʋơȟŔɢȶƎȟǫȶʋơȟɭˊȥȇʠ˪ȥŔȥɽȶˁơǌȶࡳȇʋʠŔȍȥơƎŔȥơȶɢȶƎ࢛
ȟǫȶƃǫơʠɢɭŔˁȥǫȶȥˊȟƎȶɢɭ˖ơɢɭȶˁŔƎ˖ơȥǫŔˁˁࡳɢȶɽʋƴɢȶˁŔȥǫŔƎȶɽʋƴɢȥơɽŰȥŔɽʋɭȶȥǫơǫȥʋơɭȥơʋȶˁơǿɢȶƎŔƎɭơɽơȟࡳ
ࠃࡳ ĭɢɭ˖ˊɢŔƎȇȸˁʠȟȸˁ˖ŔˁŔɭʋˊƃǠƎɭȶǌŰơȍơȇʋɭȶȥǫƃ˖ȥŰȶȥ࢛ȍǫȥơȶɽȶŹŔˁɽȇŔ˖ŔȥŔˁʠɽʋࡳࠀŹƴƎŰƃŔȇȶȥɽʠȟơȥʋơȟǫȟǫơɽ˖ȇŔǿŰƃŔˁȇɭŔǿʠčȥǫǫFʠɭȶɢơǿɽȇǫơǿʋŔȇ˛ơ
¥ȶɭˁơǌǫŔzɽȍŔȥƎǫŔǫơƃǠʋơȥɽʋơǫȥȟŔȟȶ˛ȍǫˁȶɿƅ˖ȝȶ˛ơȥǫŔɽȇŔɭǌǫƎȶɢȶƎȟǫȶʋʠʠɢɭŔˁȥǫȶȥơǌȶƎȶɢɭȶˁŔƎ˖ơȥǫŔɢȶɽʋƴɢȶˁŔȧˁɽɢɭŔˁŔƃǠɢȶ˖ŔɽŰƎȶˁơǌȶɭȶ˖࢛
ˁǫŰ˖ˊˁŔȥǫŔɽɢȶɭȸˁȇȶȥɽʠȟơȥƃȇǫƃǠ˖ŔɢȶɿɭơƎȥǫƃʋˁơȟơʠɭȶɢơǿɽȇǫơǿɢȍŔʋǉȶɭȟˊɭȶ˖ɽʋɭ˖ˊǌŔȥǫŔɽɢȶɭȸˁ¶7è¶ȥȍǫȥơ7ǫɽɢʠʋơèơɽȶȍʠʋǫȶȥƎȶɽʋƴɢȥơǿɢȶƎŔƎɭơɽơȟ
ǠʋʋɢࡹࡹơƃࡳơʠɭȶɢŔࡳơʠࡹƃȶȥɽʠȟơɭɽࡹȶƎɭࡹࡳ
ࠄࡳ ¶ɽȶŹŔˁɽȇŔ˖ŔȥŔˁʠɽʋࡳࠀŹƴƎŰƃŔȇȶȥɽʠȟơȥʋơȟȟȶ˛ơʋŔȇ˛ơȇȶɭ˖ˊɽʋŔƅ˖ɢȶȟȶƃˊ¡ǫơǿɽȇǫƃǠǫáȶˁǫŔʋȶˁˊƃǠè˖ơƃ˖ȥǫȇȸˁȶȥɽʠȟơȥʋŔࡳ
ࠅࡳ èơȇȍŔȟŔƃǿơɭȶ˖ɢŔʋɭˊˁŔȥơɽŰɢɭ˖ơ˖þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳŹơ˖˖ŹƴƎȥơǿ˖ˁȝȶȇǫǿơƎȥŔȇȥǫơɢȸ˘ȥǫơǿȥǫ˛ˁʋơɭȟǫȥǫơࠂ߿ƎȥǫȇŔȍơȥƎŔɭ˖ȶˁˊƃǠȍǫƃ˖ŰƃȶƎƎȥǫŔǫƃǠˁɢȝˊˁʠɢɭ˖ˊ
ƃ˖ˊȟƎȶ˖ŔƃǠȶˁŔȥǫŔʋơɭȟǫȥʠˁˊɽʋŔɭƃ˖ˊˁˊɽȝŔȥǫơȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫɢɭ˖ơƎǿơǌȶʠɢȝˊˁơȟࡳ

čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơɢȶƎɭȸ˛ȥơƎȍŔȍǫơȥʋȸˁ eɭơƃȶɽqȶȍǫƎŔˊòɢࡳ˖ȶࡳȶࡳ ঀþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳࠁ߿ࠁ߿
ॻ ࠈࡳ¶ǌȸȍȥơ˖ŔɽŔƎˊʠɽʋŔȍŔȥǫŔǫˁˊɢȝŔʋˊɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶ

ࠀ߿

ࠆࡳ ĭɽ˖ƃ˖ơǌȸȍȥǫơɽȇȶȟɢȍǫȇȶˁŔȥˊƃǠɢɭ˖ˊɢŔƎȇŔƃǠʠȥǫơȟȶ˛ȍǫˁǫŔǿŰƃˊƃǠɭȶ˖ɢŔʋɭ˖ơȥǫơɭơȇȍŔȟŔƃǿǫǫʠƎ˖ǫơȍơȥǫơȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫˁɢȶˁˊ˛ɽ˖ˊȟʋơɭȟǫȥǫơ˖ǌȝŔɽ˖ŔǿŰƃˊɭơȇȍŔ࢛
ȟŔƃǿƴ˖ȶɽʋŔȥǫơɢȶǫȥǉȶɭȟȶˁŔȥˊȶɢɭ˖ˊƃ˖ˊȥǫơȶɢȸ˘ȥǫơȥǫŔȶȇȶȍǫƃ˖ȥȶɿƃǫŔƃǠˁˊȟŔǌŔǿŰƃˊƃǠʠɽʋŔȍơȥǫŔƎȍŔɭȶ˖ɢŔʋɭ˖ơȥǫŔɽɢɭŔˁˊȶɭŔ˖ȶɽɢȶƎ˖ǫơˁŔȥơǿƎŔƃǫơɭȶ˖ɢŔ࢛
ʋɭ˖ơȥǫŔɭơȇȍŔȟŔƃǿǫǫʠ˖ˊɽȇŔȥǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫࡳ¡ŔȇɽˊȟŔȍȥˊʋơɭȟǫȥɭȶ˖ɢŔʋɭ˖ơȥǫŔɭơȇȍŔȟŔƃǿǫȥǫơȟȶ˛ơɢɭ˖ơȇɭȶƃ˖ˊƅࠅ߿ƎȥǫȇŔȍơȥƎŔɭ˖ȶˁˊƃǠȍǫƃ˖ŰƃȶƎƎȥǫŔǿơǿˁɢȝˊˁʠࡳ
ࠇࡳ ¶ƎɢȶˁǫơƎ˘ȥŔɭơȇȍŔȟŔƃǿƴ˖ȶɽʋŔȥǫơɢɭ˖ơȇŔ˖ŔȥŔˁɢȶɽʋŔƃǫɢŔɢǫơɭȶˁơǿȍʠŹ˖ŔɢȶȟȶƃŰǫȥȥơǌȶʋɭˁŔȝơǌȶȥȶɿȥǫȇŔǫȥǉȶɭȟŔƃǿǫࡳáɭ˖ơȇŔ˖ŔȥǫơȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫɢȶƃ˖ʋŰơȍơȇ࢛
ʋɭȶȥǫƃ˖ȥŰȟȶ˛ơȥŔɽʋŰɢǫƅˁˊȝŰƃ˖ȥǫơȥŔˁȥǫȶɽơȇɽȇȝŔƎŔǿŰƃơǌȶɭơȇȍŔȟŔƃǿƴࡳ
ࠈࡳ čŹơ˖ɢǫơƃ˖ˊƃǫơȍɢȶƎȍơǌŔȥŔƎ˖ȶɭȶˁǫȶȟǫɽǿǫ¥ŔƎ˖ȶɭʠbǫȥŔȥɽȶˁơǌȶࡳ

ॻ ࠀࠀࡳ¶ƎɽʋŰɢǫơȥǫơȶƎʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔࡹˁˊɽʋŰɢǫơȥǫơ˖ʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ
ࠀࡳ ơ˛ơȍǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃˊ˖ŔˁŔɭȝ˖ȥŔȟǫʠȟȶˁƴʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȥŔƎȝʠ˛ơǿȥǫ˛ࠅȟǫơɽǫƴƃˊȟŔȶȥɢɭŔˁȶȶƎɽʋŰɢǫƅȶƎȥǫơǿƎȶ
ࠀ ࠂ߿ƎȥǫȶƎǿơǿ˖ŔˁŔɭƃǫŔ࢘ǿơɿȍǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃˊǿơɽʋȶɽȶŹŰ˪˖ˊƃ˖ȥŰŔʠȟȶˁŔȥǫơˁǫŰ˛ơɽǫƴ˖ǿơǌȶƎ˖ǫŔȝŔȍȥȶɿƃǫŰǌȶɽɢȶƎŔɭƃ˖ŰŔȥǫ˖ŔˁȶƎȶˁŰ
ࠁ ࠆƎȥǫȶƎǿơǿ˖ŔˁŔɭƃǫŔ࢘ǿơɿȍǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃˊǿơɽʋɢɭ˖ơƎɽǫƴŹǫȶɭƃŰࡳ
ࠁࡳ ơɿȍǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃˊ˖ŔˁŔɭȝ˖ȥŔȟǫʠȟȶˁƴ˖ŔɢȶȟȶƃŰɿɭȶƎȇȸˁɢȶɭȶ˖ʠȟǫơˁŔȥǫŔɽǫƴȥŔȶƎȍơǌȝȶɿƅȟȶ˛ơȶƎɽʋŰɢǫƅȶƎȥǫơǿƎȶࠂ߿ƎȥǫȶƎƃǠˁǫȍǫǌƎˊɢȶǫȥǉȶɭȟʠ࢛
ǿơȟˊǌȶ˛ơʠȟȶˁŔ˖ȶɽʋŔȝŔ˖ŔˁŔɭʋŔࡳ¥ǫơȟȶ˛ȥŔȶƎɽʋŰɢǫƅȶƎʠȟȶˁˊǿơɿȍǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃˊ˖ŔˁŔɭȝǿŰ˖ȥŔȟǫȥŔȇɭȸƃơǿȥǫ˛ࠂ߿Ǝȥǫࡳ
ࠂࡳ ơ˛ơȍǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃˊ˖ŔˁŔɭȝʠȟȶˁƴʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȥŔƃʠƎ˖ˊɭŔƃǠʠȥơȇˁǉȶɭȟǫơʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔǌɭʠɢȶˁơǌȶʋȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȟŔɢɭŔˁȶƎȶ˖ȝȶ˛ơȥǫŔ
ȶɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔˁȶȍǫȶˁˊɽʋŰɢǫơȥǫʠ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔˁʋơɭȟǫȥǫơࠂ߿ƎȥǫȶƎƎȥǫŔɢɭ˖ˊɽʋŰɢǫơȥǫŔƎȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔࡳ
ࠃࡳ čŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃˊȟŔȶŹȶˁǫŰ˖ơȇȶɢȝŔƃǫƅɽȇȝŔƎȇƴ˖Ŕƃ˖ŔɽˁȇʋȸɭˊȟʠƎ˖ǫơȍŔȟˊȶƃǠɭȶȥˊ࢘ȥŔˁơʋǿơɿȍǫȶƎɽʋŰɢǫȶƎʠȟȶˁˊȍʠŹǌƎˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊˁˊɽʋŰɢǫ˖ʠȟȶˁˊࡳ

ॻ ࠀࠁࡳŁŔˁǫŔƎȶȟǫơȥǫŔǫȶɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔ
ࠀࡳ ĭɽ˖ơȍȇǫơ˖ŔˁǫŔƎȶȟǫơȥǫŔǫȶɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔȇǫơɭȶˁŔȥơɢɭ˖ơ˖ɽʋɭȶȥˊǫɢȶƎȟǫȶʋˊɽʋȶɽʠȥȇʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɢȶˁɽʋŔȝơǌȶȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơ¶ĭčɢȶˁǫȥȥˊŹˊƅɽȇȝŔƎŔȥơȥŔɢǫɿ࢛
ȟǫơƃǠˊŹŔ˛ơʠȟȶˁŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɽʋŔȥȶˁǫǫȥŔƃ˖ơǿȍʠŹȶɽȶŹŔȇʋȸɭŔɽȇȝŔƎŔƎŔȥơ˖ŔˁǫŔƎȶȟǫơȥǫơȍʠŹȶɿˁǫŔƎƃ˖ŔȥǫơˁˊɭŔ˖ǫˁȶȍƴǫȥȥơǿǉȶɭȟˊȇȶȟʠȥǫȇŔƃǿǫࡳ
ࠁࡳ òʋɭȶȥˊ ɢȶˁǫȥȥˊ ǫȥǉȶɭȟȶˁŔƅ ɽǫƴ ȶ ȇŔ˛Ǝơǿ ˖ȟǫŔȥǫơ ɽˁȶǫƃǠ ƎŔȥˊƃǠ ɢȶƎŔȥˊƃǠ ˁ ʠȟȶˁǫơ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ ɢȶɢɭ˖ơ˖ ˖ȝȶ˛ơȥǫơ ȶɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔ ȶ ˖ȟǫŔȥǫơ ƎŔȥˊƃǠ
ƎȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔࡳ

èȶ˖Ǝ˖ǫŔȝzzčŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȇȶɽ˖ʋȸˁȍơƃ˖ơȥǫŔɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠ
ॻ ࠀࠂࡳáɭ˖ơƎȟǫȶʋʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁȍơƃ˖ơȥǫŔɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠ
ࠀࡳ áɭ˖ơƎȟǫȶʋơȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɽŰ
ࠀ ȇȶɽ˖ʋˊȍơƃ˖ơȥǫŔ
ࠁ ȇȶɽ˖ʋˊɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔ
ࠂ ʠɽȝʠǌǫǫȇȶɽ˖ʋˊʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶࡳ

ॻࠀࠃࡳŁŔȇɭơɽʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁȍơƃ˖ơȥǫŔ
ࠀࡳ čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȇȶɽ˖ʋȸˁȍơƃ˖ơȥǫŔȶŹơǿȟʠǿơɢȶˁɽʋŔȝơǫɢȶȥǫơɽǫȶȥơˁȶȇɭơɽǫơȶƃǠɭȶȥˊȥǫơ˖ŹƴƎȥơǫʠƎȶȇʠȟơȥʋȶˁŔȥơȇȶɽ˖ʋˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȇʋȸɭˊʠȍơǌȝˁƃ˖Ŕ࢛
ɽǫơɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿȥŔǌȝơȟʠ˖ŔƃǠȶɭȶˁŔȥǫʠȍʠŹȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁơȟʠˁˊɢŔƎȇȶˁǫɢȶȥǫơɽǫȶȥơȥŔ
ࠀ ˁˊȟŔǌŔȥơǫ˖Ŕȍơƃȶȥơɢɭ˖ơ˖ȍơȇŔɭ˖Ŕȍơƃ˖ơȥǫơŹŔƎŔȥǫŔ˖ŔŹǫơǌǫȶɢơɭŔƃǿơǠȶɽɢǫʋŔȍǫ˖ŔƃǿŔ
ࠁ ȍơƃ˖ơȥǫơŔȟŹʠȍŔʋȶɭˊǿȥơȶŹơǿȟʠǿŰƃơŹŔƎŔȥǫŔǫɢȶȟȶƃȟơƎˊƃ˖ȥŰŔȥŔȍǫ˖ˊ˖ŔŹǫơǌǫˁǫ˖ˊʋˊȍơȇŔɭɽȇǫơˁʋˊȟƎȶǿŔ˖ƎȍơȇŔɭ˖ŔƎȶȟǫơǿɽƃŔˁȇʋȸɭˊȟ˖ȥŔǿƎʠǿơɽǫƴ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȶɭŔ˖˖Ŕȇʠɢȥǫơ˖ŹƴƎȥˊƃǠȍơȇŔɭɽʋˁɿɭȶƎȇȸˁȶɢŔʋɭʠȥȇȶˁˊƃǠȶɭŔ˖ȇʠȍ
ࠂ ȇȶȥɽʠȍʋŔƃǿơȍơȇŔɭɽȇǫơ
ࠃ ȇȶɽ˖ʋˊɢɭ˖ơƎˁƃ˖ơɽȥơǌȶɢȶɭȶƎʠȇʋȸɭˊȥŔɽʋŰɢǫȝȥǫơɢȸ˘ȥǫơǿȥǫ˛ˁࠂࠁʋˊǌȶƎȥǫʠƃǫŰ˛ˊɢȶȇɭˊˁŔǿŰƃȇȶɽ˖ʋˊȶɢǫơȇǫȟơƎˊƃ˖ȥơǿȟŔʋȇǫǿŔȇǫȥȶˁȶɭȶƎȇŔȝŰƃ˖ȥǫơˁɭŔ࢛
ȟŔƃǠɽʠȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ
ࠄ ȍơƃ˖ơȥǫơɽʋȶȟŔʋȶȍȶǌǫƃ˖ȥơǿơƎˊȥǫơˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠȥŔǌȝˊƃǠɽʋŔȥȸˁ˖ŔɢŔȍȥˊƃǠȍʠŹȇȶȥǫơƃ˖ȥȶɿƃǫɢȶȟȶƃˊȟơƎˊƃ˖ȥơǿˁɽȇʠʋơȇʠɭŔ˖ʠƎȶ˖ȥŔȥơǌȶˁࢳˁˊȥǫȇʠȥǫơ࢛
ɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁơǌȶˁˊɢŔƎȇʠࡸȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫŰʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁŰȶŹǿƴʋơǿơɽʋʋˊȍȇȶƎȶɭŔ˘ȥơ˖ŔȶɢŔʋɭ˖ơȥǫơ˖ƴŹŔ˖ˁˊȝŰƃ˖ơȥǫơȟɢȸ˘ȥǫơǿɽ˖ơǌȶˁˊɢơȝȥǫơȥǫŔȇŔȥŔ࢛
ȝȸˁȍʠŹȶƎŹʠƎȶˁˊȇȶɭȶȥˊ
ࠅ ȇȶȟȶɭƴƎơȇȶȟɢɭơɽˊǿȥŰˁȟơƎˊƃ˖ȥǫơʠ˖ŔɽŔƎȥǫȶȥˊƃǠɢɭ˖ˊɢŔƎȇŔƃǠɢȶƎˁŔɭʠȥȇǫơȟɭȶ˖ɽ˖ơɭ˖ơȥǫŔ˖ŔȇɭơɽʠȶƃǠɭȶȥˊȶʠɢɭŔˁǫŔȥǫơɽɢȶɭʋȸˁˁˊɽȶȇǫơǌȶɭˊ˖ˊȇŔࡳ

ॻ ࠀࠄࡳŁŔȇɭơɽʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔ
ࠀࡳ čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȇȶɽ˖ʋȸˁɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔȶŹơǿȟʠǿơɢȶˁɽʋŔȝơǫɢȶȥǫơɽǫȶȥơˁȶȇɭơɽǫơȶƃǠɭȶȥˊȥǫơ˖ŹƴƎȥơǫʠƎȶȇʠȟơȥʋȶˁŔȥơȇȶɽ˖ʋˊȥŔŔȇƃǿƴɭŔʋȶˁȥǫƃ˖ŰȍʠŹɢȶɽ˖ʠȇǫ࢛
ˁŔˁƃ˖ŰɢɭȶˁŔƎ˖ȶȥŰɢɭ˖ơ˖ˁˊɽɢơƃǿŔȍǫ˖ȶˁŔȥơɽȝʠ˛ŹˊɭŔʋȶˁȥǫƃ˖ơˁƃơȍʠɭŔʋȶˁŔȥǫŔ˛ˊƃǫŔȍʠŹ˖ƎɭȶˁǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȇʋȸɭˊʠȍơǌȝˁƃ˖ŔɽǫơɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿ
ȥŔǌȝơȟʠ˖ŔƃǠȶɭȶˁŔȥǫʠȍʠŹȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁơȟʠˁˊɢŔƎȇȶˁǫ.
ࠁࡳ ŁŔƃ˖Ŕɽɢȶɽ˖ʠȇǫˁŔȥǫŔʠ˖ȥŔǿơɽǫƴȶȇɭơɽȶƎ˖ǌȝȶɽ˖ơȥǫŔ˖ŔǌǫȥǫƴƃǫŔƎȶȶƎȥŔȍơ˖ǫơȥǫŔȍʠŹ˖Ŕɢɭ˖ơɽʋŔȥǫŔŔȇƃǿǫɢȶɽ˖ʠȇǫˁŔˁƃ˖ơǿʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶࡳŁŔɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁȶʠ˖ȥŔǿơ
ɽǫƴʠƎ˖ǫơȍơȥǫơƎȶɭŔ˘ȥơǿɢȶȟȶƃˊȟơƎˊƃ˖ȥơǿɿˁǫŔƎƃ˖ȶȥơǿȶƎƃǠˁǫȍǫȶƎȥŔȍơ˖ǫơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶƎȶƃ˖Ŕɽʠɢɭ˖ơˁǫơ˖ǫơȥǫŔǌȶƎȶȥŔǿŹȍǫ˛ɽ˖ơǌȶɽ˖ɢǫʋŔȍŔࡳ

ॻࠀࠅࡳŁŔȇɭơɽʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠ
ࠀࡳ čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơ ȇȶɽ˖ʋȸˁ ʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠ ȶŹơǿȟʠǿơ ɢȶˁɽʋŔȝơ ǫ ɢȶȥǫơɽǫȶȥơ ˁ ȶȇɭơɽǫơ ȶƃǠɭȶȥˊ ȥǫơ˖ŹƴƎȥơ ǫ ʠƎȶȇʠȟơȥʋȶˁŔȥơ ȇȶɽ˖ʋˊ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ ȇʋȸɭˊ ʠȍơǌȝ
ˁƃ˖ŔɽǫơɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿȥŔǌȝơȟʠ˖ŔƃǠȶɭȶˁŔȥǫʠȍʠŹȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁơȟʠˁˊɢŔƎȇȶˁǫɢȶȥǫơɽǫȶȥơȥŔ
ࠀ ȶɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿƴǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ˖ȟǫơǿɽƃŔˁˊɢŔƎȇʠȍʠŹ˖ŔȇˁŔʋơɭȶˁŔȥǫŔƎȶŔȟŹʠȍŔʋȶɭǫʠȟȍʠŹɽ˖ɢǫʋŔȍŔࡸ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊƎȶȇȶȥʠǿơˁˊŹȶɭʠɽ˖ɢǫ࢛
ʋŔȍŔɭơ˖ơɭˁʠǿơȟǫơǿɽƃơȶɭŔ˖ȶɭǌŔȥǫ˖ʠǿơƎȶˁȸ˖Ǝȶɽ˖ɢǫʋŔȍŔǿơ˛ơȍǫˁˊȟŔǌŔʋơǌȶɽʋŔȥ˖ƎɭȶˁǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ
ࠁ ȶɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿƴǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȟǫƴƎ˖ˊɢȍŔƃȸˁȇŔȟǫȟơƎˊƃ˖ȥˊȟǫǿơ˛ơȍǫɢȍŔƃȸˁȇŔȟơƎˊƃ˖ȥŔˁȇʋȸɭơǿǿơɽʋȶȥǠȶɽɢǫʋŔȍǫ˖ȶˁŔȥˊȥǫơ˖ŔɢơˁȥǫŔȶɢǫơȇǫ
ȟơƎˊƃ˖ȥơǿƎȶɽʋȶɽȶˁŔȥơǿƎȶǿơǌȶɽʋŔȥʠ˖ƎɭȶˁǫŔ˖ǌȶƎȥǫơ˖ʠƎȶȇʠȟơȥʋȶˁŔȥˊȟ˖ŔȍơƃơȥǫơȟȍơȇŔɭ˖ŔɢɭȶˁŔƎ˖Űƃơǌȶȍơƃ˖ơȥǫơ
ࠂ ȶɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿƴǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶƎȶȟǫơǿɽƃŔ˖ŔȇˁŔʋơɭȶˁŔȥǫŔɢȶƎƃ˖ŔɽɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿɢȶʠƎ˖ǫơȍơȥǫʠɢȶȟȶƃˊȟơƎˊƃ˖ȥơǿǿơ˛ơȍǫȍơȇŔɭ˖ɢɭȶˁŔ࢛
Ǝ˖Űƃˊȍơƃ˖ơȥǫơʋŔȇ˖ŔȍơƃǫࡸɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơȥǫơȶŹơǿȟʠǿơʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠȥǫơȟơƎˊƃ˖ȥơǌȶ

čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơɢȶƎɭȸ˛ȥơƎȍŔȍǫơȥʋȸˁ eɭơƃȶɽqȶȍǫƎŔˊòɢࡳ˖ȶࡳȶࡳ ঀþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳࠁ߿ࠁ߿
ॻ ࠀࠀࡳ¶ƎɽʋŰɢǫơȥǫơȶƎʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔࡹˁˊɽʋŰɢǫơȥǫơ˖ʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ

ࠀࠀ

ࠃ ȶɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿƴǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋ˖ˁȝȶȇʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶƎȶȟǫơǿɽƃŔɢȶƃǠȸˁȇʠˁáȶȍɽƃơȍʠŹɢȶƃǠȸˁơȇʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁȟǫơǿɽƃʠɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿw przy࢛
ɢŔƎȇʠǌƎˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊ˖ȟŔɭȝˁƃ˖ŔɽǫơɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿࡸþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳɭơǉʠȥƎʠǿơȇȶɽ˖ʋˊɽɢɭȶˁŔƎ˖ơȥǫŔ˖ˁȝȶȇʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶƎȶȟǫơǿɽƃŔɢȶƃǠȸˁȇʠ
ˁáȶȍɽƃơȍʠŹȇȶɽ˖ʋˊɢȶƃǠȸˁȇʠˁࢳȟǫơǿɽƃʠɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿ࢛Ǝȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫȇȶɽ˖ʋȸˁɽɢɭȶˁŔƎ˖ơȥǫŔ˖ˁȝȶȇƎȶáȶȍɽȇǫǿŔȇǫơɢȶȥǫȶɽȝȶŹˊþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳ˖ȍơ࢛
ƃŔǿŰƃˁˊȇȶȥŔȥǫơɢȶȍɽȇǫơȟʠɢɭ˖ơƎɽǫƴŹǫȶɭɽʋˁʠ˖ŔǿȟʠǿŰƃơȟʠɽǫƴɽɢɭȶˁŔƎ˖Ŕȥǫơȟ˖ˁȝȶȇ˖˖ŔǌɭŔȥǫƃˊǿơƎȥŔȇ˛ơȇȶɽ˖ʋˊȥǫơȟȶǌŰɢɭ˖ơȇɭȶƃ˖ˊƅɽʠȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơ࢛
ȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁȍơƃ˖ơȥǫŔȶȇɭơɿȍȶȥơǿˁʠȟȶˁǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔࡸ˖Ŕȇɭơɽơȟȇȶɽ˖ʋȸˁʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠ˖ˁȝȶȇȶŹǿƴʋơɽŰɭȸˁȥǫơ˛ȥǫơ˖ŹƴƎȥơȇȶɽ˖ʋˊ˖Ŕȇʠɢʠʋɭʠȟȥˊɢɭ˖ơ࢛
ˁȶ˖ȶˁơǿȍʠŹʠɭȥˊȇɭơȟŔƃǿǫȇȶɽ˖ʋˊɽŔȥǫʋŔɭȥơƃǠȝȶƎȥǫŔŹŔȍɽŔȟȶˁŔȥǫơŔƎȟǫȥǫɽʋɭŔƃˊǿȥơȇȶɽ˖ʋˊȇȶȥɽʠȍŔɭȥơɢȶ˖ˁȶȍơȥǫŔʋɭŔȥɽɢȶɭʋŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ
ȥŔȍơ˛ŰƃơǌȶƎȶ˖ȟŔɭȝơǌȶȶɭŔ˖ȇȶɽ˖ʋˊˁˊȇȶȥŔȥǫŔɽơȇƃǿǫ˖ˁȝȶȇࡸȇȶɽ˖ʋˊ˖Ŕȇʠɢʠʋɭʠȟȥˊɢɭ˖ơˁȶ˖ȶˁơǿ˖ŔǌɭŔȥǫƃŰǿơ˛ơȍǫȟǫơǿɽƃȶˁơɢɭ˖ơɢǫɽˊƎȶʋˊƃ˖ŰƃơʋɭŔȥɽɢȶɭ࢛
ʋʠʋơǌȶˁˊȟŔǌŔǿŰɢȶȇɭˊˁŔȥơɽŰƎȶࠆ߿߿Fčè
ࠄ ȶɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿƴǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋɢȶˁɭȶʋȥˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶƎȶáȶȍɽȇǫȍʠŹɢȍŔƃȸˁȇǫȟơƎˊƃ˖ȥơǿˁáȶȍɽƃơǿơ˛ơȍǫ˖ʠˁŔǌǫȥŔɽʋŔȥ˖ƎɭȶˁǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȥǫơȟȶ˛ơɽȇȶ࢛
ɭ˖ˊɽʋŔƅ˖ʠɢɭ˖ơƎȥǫȶɢɭ˖ơˁǫƎ˖ǫŔȥơǌȶɿɭȶƎȇŔȍȶȇȶȟȶƃǿǫࡸȶȟȶ˛ȍǫˁȶɿƃǫɢɭ˖ơˁǫơ˖ǫơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶƎơƃˊƎʠǿơȍơȇŔɭ˖-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊˁɭŔ˖˖ȍơȇŔɭ˖ơȟɢɭȶ࢛
ˁŔƎ˖Űƃˊȟȍơƃ˖ơȥǫơࡸʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶƎȶȇȶȥˊˁŔȥˊǿơɽʋɢȶʠƎ˖ǫơȍơȥǫʠɢȶȟȶƃˊȟơƎˊƃ˖ȥơǿʠȟȶ˛ȍǫˁǫŔǿŰƃơǿɢȶˁɭȸʋƎȶáȶȍɽȇǫǫȶƎŹˊˁŔɽǫƴƎȶɽʋȶ࢛
ɽȶˁŔȥˊȟƎȶɽʋŔȥʠ˖ƎɭȶˁǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶɿɭȶƎȇǫơȟʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠࡸǿơ˛ơȍǫȍơȇŔɭ˖ɢɭȶˁŔƎ˖Űƃˊȍơƃ˖ơȥǫơʠ˖ȥŔʋɭŔȥɽɢȶɭʋ˖Ŕȟȶ˛ȍǫˁˊŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȥǫơˁˊɭŔ˖ǫ
˖ǌȶƎˊȥŔʋɭŔȥɽɢȶɭʋƎȶáȶȍɽȇǫˁȸˁƃ˖ŔɽƎŔȍɽ˖ơɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠȥǫơɢɭ˖ˊɽȝʠǌʠǿŰࡳ
ࠁࡳ ĭɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠǌƎˊʋɭŔȥɽɢȶɭʋɢȶˁɭȶʋȥˊƎȶáȶȍɽȇǫȥǫơǿơɽʋȟȶ˛ȍǫˁˊ˖ơˁ˖ǌȍƴƎʠȥŔɢɭ˖ơƃǫˁˁɽȇŔ˖ŔȥǫŔȍơȇŔɭɽȇǫơþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳɢȶȇɭˊǿơȇȶɽ˖ʋˊɢȶŹˊʋʠˁɽ˖ɢǫʋŔȍʠ
Ǝȶƃ˖ŔɽʠˁȇʋȸɭˊȟɽʋŔȥ˖ƎɭȶˁǫŔʠȟȶ˛ȍǫˁǫɢɭ˖ơʋɭŔȥɽɢȶɭʋȶˁŔȥǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȥŔˁơʋǿơ˛ơȍǫʋơɭȟǫȥʋơȥɢɭ˖ˊɢŔƎȥǫơɢȶˁˊǌŔɿȥǫƴƃǫʠȶȇɭơɽʠȶƃǠɭȶȥˊȟŔȇ࢛
ɽˊȟŔȍȥǫơƎȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫɽʠȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔࡳ

èȶ˖Ǝ˖ǫŔȝzzzčŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊ
ॻ ࠀࠆࡳáɭ˖ơƎȟǫȶʋǫ˖ŔȇɭơɽʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊ
ࠀࡳ
ࠁࡳ
ࠂࡳ
ࠃࡳ

áɭ˖ơƎȟǫȶʋơȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɽŰʠɽȝʠǌǫǫȇȶɽ˖ʋˊɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊࡳ
čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȶŹơǿȟʠǿơȶɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿƴȍʠŹɢȶȇɭˊƃǫơȇȶɽ˖ʋȸˁɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊɭơŔȍǫ˖ȶˁŔȥˊƃǠȥŔɭ˖ơƃ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁȶȇɭơɽǫơȶƃǠɭȶȥˊࡳ
ȶɽ˖ʋˊȥǫ˛ơǿˁˊȟǫơȥǫȶȥˊƃǠʠɽȝʠǌɢȶȇɭˊˁŔȥơɽŰƎȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫɽʠȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȍʠŹƎȶȍǫȟǫʋȸˁˁɽȇŔ˖ŔȥˊƃǠˁ¶ĭčࡳ
čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȟɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊȶŹǿƴʋơɽŰȥŔɽʋƴɢʠǿŰƃơɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơ

& þŔŹơȍŔȥɭࠃ࢘čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊ˖Ŕȇɭơɽ

ôˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơ
ࠀ -ŔȝȶƎȶŹȶˁˊƎˊ˛ʠɭ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊɢȶƎȥʠȟơɭơȟʋơȍơǉȶȥʠ˖ȥŔǿƎʠǿŰƃˊȟɽǫƴȥŔƃơɭʋˊ˪ȇŔƃǫơࡳ
ࠁ ¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔɢȶȟȶƃˊȟơƎˊƃ˖ȥơǿɢȶȍơǌŔǿŰƃŔȥŔˁɽȇŔ˖ŔȥǫʠɢʠȥȇʋʠȟơƎˊƃ˖ȥơǌȶ˖ȶɭǌŔȥǫ˖ȶˁŔȥǫʠˁǫ˖ˊʋˊȍơȇŔɭɽȇǫơǿ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠࡳ
ࠂ čƎ˖ǫơȍơȥǫơ ǌˁŔɭŔȥƃǿǫ ɢȶȇɭˊƃǫŔ ȇȶɽ˖ʋȸˁ ȍơƃ˖ơȥǫŔ ŔȟŹʠȍŔʋȶɭˊǿȥơǌȶ ǫࡹȍʠŹ ǠȶɽɢǫʋŔȍǫ˖Ŕƃǿǫ ˁ ɢȍŔƃȸˁƃơ ȟơƎˊƃ˖ȥơǿ
ƎȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫɽʠȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔǫɢɭ˖ơǿƴƃǫơɭȶ˖ȍǫƃ˖ơȥǫŔ˖ǿơƎȥȶɽʋȇŰȟơƎˊƃ˖ȥŰɢɭȶˁŔƎ˖ŰƃŰȍơƃ˖ơȥǫơࡳ
ࠃ áɭ˖ơƎȝʠ˛ơȥǫơȶƃǠɭȶȥˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǿˁɽˊʋʠŔƃǿŔƃǠȥŔǌȝˊƃǠȶࠃࠇǠ࢘ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȟȶ˛ơɢɭ˖ơƎȝʠ˛ˊƅȶƃǠɭȶȥƴ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁŰȶࠃࠇǠŹơ˖ȇȶȥǫơƃ˖ȥȶɿƃǫ˖ŔɢȝŔʋˊƎȶƎŔʋȇȶˁơǿɽȇȝŔƎȇǫˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠǌƎˊɢȶˁɭȸʋʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ
˖ ɢȶƎɭȸ˛ˊ ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿ ȶɢȸ˘ȥǫŔ ɽǫƴ ˖ ɢȶˁȶƎʠ ŔˁŔɭǫǫࡹˁˊɢŔƎȇʠࡹȶƎˁȶȝŔȥǫŔࡹȶɢȸ˘ȥǫơȥǫŔ ɿɭȶƎȇŔ ʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠ
ȇȶȟʠȥǫȇŔƃǿǫ ȍŰƎȶˁơǿ ˁȶƎȥơǿ ŔȍŹȶ ɢȶˁǫơʋɭ˖ȥơǿࡹ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔ ȍȶɽȶˁơǌȶࡳ ĭ ɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠ ˖Ŕǌɭȶ˛ơȥǫŔ ɢɭ˖ơƎȝʠ˛ơȥǫŔ ɽǫƴ
ɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊɢȶˁǫȥǫơȥɽȇȶȥʋŔȇʋȶˁŔƅɽǫƴȥǫơ˖ˁȝȶƃ˖ȥǫơ˖-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊࡳĭŔɭʠȥȇǫơȟˁˊɢȝŔʋˊ
ɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔˁȶȇɭơɽǫơɢɭ˖ơƎȝʠ˛ơȥǫŔȶƃǠɭȶȥˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǿˁɽˊʋʠŔƃǿŔƃǠȥŔǌȝˊƃǠǿơɽʋʠƎȶȇʠȟơȥʋȶˁŔȥǫơɢɭ˖ơ˖
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ˖ŔǿɿƃǫŔˁˁࡳ˖ƎŔɭ˖ơȧࡳ
ࠄ ¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔǫɢȶȇɭˊƃǫơȇȶɽ˖ʋȸˁɢȶƎɭȸ˛ˊȶɽȶŹˊʋȶˁŔɭ˖ˊɽ˖Űƃơǿˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠǌƎˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊ˖ơˁ˖ǌȍƴƎʠȥŔɽʋŔȥ
˖ƎɭȶˁǫŔǿơɽʋʋɭŔȥɽɢȶɭʋȶˁŔȥˊƎȶáȶȍɽȇǫࡸ˖ȶɭǌŔȥǫ˖ʠǿơȟˊǫɢȶȇɭˊǿơȟˊƎȶƎŔʋȇȶˁơȇȶɽ˖ʋˊʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠƎȶáȶȍɽȇǫǿơƎȥơǿ
ȶɽȶŹˊʋȶˁŔɭ˖ˊɽ˖Űƃơǿȥǫơ˖ŹƴƎȥơǿƎȶɽɢɭȶˁŔƎ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶƎȶáȶȍɽȇǫɢȶƎˁŔɭʠȥȇǫơȟʠƎȶȇʠȟơȥʋȶˁŔȥơǌȶ
˖ŔȍơƃơȥǫŔ ɢɭ˖ơ˖ ȍơȇŔɭ˖Ŕ ɢɭȶˁŔƎ˖Űƃơǌȶ ȍơƃ˖ơȥǫơ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ ˖Ŕ ǌɭŔȥǫƃŰ ȍʠŹ ȍơȇŔɭ˖Ŕ -ơȥʋɭʠȟ áȶȟȶƃˊ
ȟŔȇɽˊȟŔȍȥǫơƎȶࠀ߿߿߿Fčèࡳ
ࠅ ¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔǫɢȶȇɭˊƃǫơȇȶɽ˖ʋȸˁ˖ŔȇˁŔʋơɭȶˁŔȥǫŔǫˁˊ˛ˊˁǫơȥǫŔȶɽȶŹˊʋȶˁŔɭ˖ˊɽ˖ŰƃơǿʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠȥǫơ˖ŹƴƎȥơǿ
Ǝȶ˖ŔȝŔʋˁǫơȥǫŔɽɢɭŔˁ˖ˁǫŰ˖ŔȥˊƃǠ˖ɢȶˁɭȶʋơȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶƎȶáȶȍɽȇǫȶɭŔ˖ɽɢɭŔˁȶˁŔȥǫŔȶɢǫơȇǫȥŔƎʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȟ
Ǝȶƃ˖ŔɽʠɢȶˁɭȶʋʠȍʠŹʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠƎȶáȶȍɽȇǫࡳŁȶɭǌŔȥǫ˖ʠǿơȟˊǫɢȶȇɭˊǿơȟˊȇȶɽ˖ʋˊ˖ŔȇˁŔʋơɭȶˁŔȥǫŔǫˁˊ˛ˊˁǫơȥǫŔǿơƎȥơǿ
ȶɽȶŹˊʋȶˁŔɭ˖ˊɽ˖Űƃơǿ˖ŔȶȇɭơɽȥǫơƎȝʠ˛ɽ˖ˊȥǫ˛ࠆƎȥǫȟŔȇɽˊȟŔȍȥǫơƎȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫࠀ߿߿FčèƎ˖ǫơȥȥǫơࡳ
ࠆ ¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔǫɢȶȇɭˊƃǫơȇȶɽ˖ʋȸˁˁǫ˖ˊʋˊȶɽȶŹˊˁơ˖ˁŔȥơǿƎȶʋȶˁŔɭ˖ˊɽ˖ơȥǫŔˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠɢȶŹˊʋʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ
ˁɽ˖ɢǫʋŔȍʠɢɭ˖ơ˖ȶȇɭơɽƎȝʠ˛ɽ˖ˊȥǫ˛ࠆƎȥǫࡳŁȶɭǌŔȥǫ˖ʠǿơȟˊǫɢȶȇɭˊǿơȟˊȇȶɽ˖ʋˊʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠˁȶŹǫơɽʋɭȶȥˊǿơƎȥơǿȶɽȶŹˊ
ˁơ˖ˁŔȥơǿƎȶʋȶˁŔɭ˖ˊɽ˖ơȥǫŔࡳ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊɢȶȇɭˊˁŔȇȶɽ˖ʋˊŹǫȍơʋʠȇȶȍơǿȶˁơǌȶȍʠŹŹǫȍơʋʠŔʠʋȶŹʠɽȶˁơǌȶŔȍŹȶ࢘
ǿơ˛ơȍǫɢȶƎɭȸ˛ȇȶȍơǿŰȍʠŹŔʠʋȶŹʠɽơȟʋɭˁŔƎȝʠ˛ơǿȥǫ˛ࠀࠁǌȶƎ˖ǫȥ࢘Źǫȍơʋʠȍȶʋȥǫƃ˖ơǌȶȇȍŔɽˊơȇȶȥȶȟǫƃ˖ȥơǿࡳ7ȶƎŔʋȇȶˁȶ
˖ȶɭǌŔȥǫ˖ʠǿơȟˊ ǫ ɢȶȇɭˊǿơȟˊ ȶɽȶŹǫơ ˁơ˖ˁŔȥơǿ Ǝȶ ʋȶˁŔɭ˖ˊɽ˖ơȥǫŔ ȇȶɽ˖ʋˊ ˖ŔȇˁŔʋơɭȶˁŔȥǫŔ ˖Ŕ ȶȇɭơɽ ȟŔȇɽˊȟŔȍȥǫơ ࠆ
ƎȥǫǫˁˁˊɽȶȇȶɿƃǫƎȶࠀ߿߿FčèƎ˖ǫơȥȥǫơࡳ¡ŔȇɽˊȟŔȍȥŔˁˊɽȶȇȶɿƅȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫ˖ʋˊʋʠȝʠˁǫ˖ˊʋˊȶɽȶŹˊˁơ˖ˁŔȥơǿ
ƎȶʋȶˁŔɭ˖ˊɽ˖ơȥǫŔˁˊȥȶɽǫࠁ߿߿߿Fčèࡳ
ࠇ ¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔ ƎȶɽʋŔɭƃ˖ơȥǫŔ ȍơȇȸˁ ˁ ɭŔ˖ǫơ ǫƃǠ ˖ŔǌʠŹǫơȥǫŔ ɢɭ˖ơ˖ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ ɢȶƎƃ˖Ŕɽ ɢȶƎɭȸ˛ˊ ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿࡳ
áȶ ȇȶȥɽʠȍʋŔƃǿǫ ˖ ȍơȇŔɭ˖ơȟ ɢɭȶˁŔƎ˖Űƃˊȟ ȍơƃ˖ơȥǫơ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ ˁ áȶȍɽƃơ ƎȶɽʋŔɭƃ˖ˊȟˊ ȥǫơ˖ŹƴƎȥơ ȍơȇǫ ȍʠŹ
ȍơȇǫ ˖Ŕɽʋƴɢƃ˖ơ ȟŔǿŰƃơ ˖ŔɽʋŰɢǫƅ ȍơȇǫ ȇʋȸɭơ ˖Ŕǌǫȥƴȝˊ ˁ ʋɭŔȇƃǫơ ɢȶƎɭȸ˛ˊ ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿ ȶƎŹˊˁŔǿŰƃơǿ ɽǫƴ ˁ ȶȇɭơɽǫơ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔࡳčŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊ˖ȶŹȶˁǫŰ˖ŔȥˊǿơɽʋƎȶ˖ˁɭȶʋʠȇȶɽ˖ʋȸˁ˖ˁǫŰ˖ŔȥˊƃǠ˖ȶɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŰƎȶɽʋŔɭƃ˖ơȥǫŔȍơȇȸˁʋǿࡳ
ȇȶɽ˖ʋȸˁˁǫ˖ˊʋˊȍơȇŔɭɽȇǫơǿǫˁˊɢǫɽŔȥǫŔɭơƃơɢʋˊ˖ŔȇʠɢʠȍơȇȸˁȶɭŔ˖ȇȶɽ˖ʋȸˁǫƃǠƎȶɽʋŔɭƃ˖ơȥǫŔˁʋơɭȟǫȥǫơࠀࠃƎȥǫȶƎƎŔʋˊ
˖Ŕȇȶȧƃ˖ơȥǫŔɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿࡳ

čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơɢȶƎɭȸ˛ȥơƎȍŔȍǫơȥʋȸˁ eɭơƃȶɽqȶȍǫƎŔˊòɢࡳ˖ȶࡳȶࡳ ঀþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳࠁ߿ࠁ߿
ॻ ࠀࠆࡳáɭ˖ơƎȟǫȶʋǫ˖ŔȇɭơɽʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊ
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ࠀࠁ

ࠈ čƎ˖ǫơȍơȥǫơǫȥǉȶɭȟŔƃǿǫȶȇŔȥƃơȍŔɭǫŔƃǠɢɭŔˁȥˊƃǠǫʋȝʠȟŔƃ˖ŔƃǠˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠǌƎˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊɢȶɢŔƎȥǫơˁȇȶȥ˫ǫȇʋ
˖ ɢɭŔˁơȟ ˁ ʋɭŔȇƃǫơ ɢȶƎɭȸ˛ˊ ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿ ʠƎ˖ǫơȍǫȟˊ ʋơȍơǉȶȥǫƃ˖ȥˊƃǠ ǫȥǉȶɭȟŔƃǿǫ ȶ ˖ȥŔǿƎʠǿŰƃˊƃǠ ɽǫƴ ˁ ȥŔǿŹȍǫ˛ɽ˖ơǿ
ȶȇȶȍǫƃˊ ȇŔȥƃơȍŔɭǫŔƃǠ ɢɭŔˁȥˊƃǠ ǫ ʋȝʠȟŔƃ˖ŔƃǠ ɢɭȶˁŔƎ˖ŰƃˊƃǠ ȶŹɽȝʠǌƴ ˁ ǿƴ˖ˊȇʠ ɢȶȍɽȇǫȟ ȶɭŔ˖ ȶ ǌȶƎ˖ǫȥŔƃǠ ǫƃǠ
ʠɭ˖ƴƎȶˁŔȥǫŔࡳ
ࠀ߿ ¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔǫɢȶȇɭˊƃǫơƎȶƎŔʋȇȶˁˊƃǠȇȶɽ˖ʋȸˁ˖ŔȇˁŔʋơɭȶˁŔȥǫŔǫˁˊ˛ˊˁǫơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ˖ŔǌɭŔȥǫƃŰˁƃơȍʠ
ɭơȇȶȥˁŔȍơɽƃơȥƃǿǫࡳ ơ˛ơȍǫ ʋɭŔȥɽɢȶɭʋ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ Ǝȶ áȶȍɽȇǫ ȍʠŹ Ǝȶ ȟǫơǿɽƃŔ ʠȟȶ˛ȍǫˁǫŔǿŰƃơǌȶ ȇȶȥʋˊȥʠȶˁŔȥǫơ
ɢȶƎɭȸ˛ˊȥǫơȟȶ˛ơȥŔɽʋŰɢǫƅŹơ˖ɢȶɿɭơƎȥǫȶɢȶ˖Ŕȇȶȧƃ˖ơȥǫʠɢȶŹˊʋʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁɽ˖ɢǫʋŔȍʠ˖ǌȶƎȥǫơ˖˖Ŕȍơƃơȥǫơȟ
ȍơȇŔɭ˖Ŕ ɢɭȶˁŔƎ˖Űƃơǌȶ ȍơƃ˖ơȥǫơ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ ˖Ŕ ǌɭŔȥǫƃŰ ˁȸˁƃ˖Ŕɽ ˖ȶɭǌŔȥǫ˖ʠǿơȟˊ ǫ ɢȶȇɭˊǿơȟˊ ȇȶɽ˖ʋˊ
˖ŔȇˁŔʋơɭȶˁŔȥǫŔǫˁˊ˛ˊˁǫơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶɢɭ˖ơ˖ȶȇɭơɽȥǫơƎȝʠ˛ɽ˖ˊȥǫ˛ࠆƎȥǫǫȟŔȇɽˊȟŔȍȥǫơƎȶࠀ߿߿FčèƎ˖ǫơȥȥǫơࡳ
ࠀࠀ ¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔǫɢȶȇɭˊƃǫơȇȶɽ˖ʋȸˁʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠɢȶ˖Ŕȇȶȧƃ˖ơȥǫʠȍơƃ˖ơȥǫŔ˖ȟǫơǿɽƃŔǠȶɽɢǫʋŔȍǫ˖Ŕƃǿǫ˖ŔǌɭŔȥǫƃŰƎȶȟǫơǿɽƃŔ
ʠȟȶ˛ȍǫˁǫŔǿŰƃơǌȶȇȶȥʋˊȥʠȶˁŔȥǫơɢɭ˖ơˁǫƎ˖ǫŔȥơǿɢȶƎɭȸ˛ˊȟŔȇɽˊȟŔȍȥǫơƎȶࠄ߿߿Fčèࡳ
ࠀࠁ ¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔ ǫ ɢȶȇɭˊƃǫơ ȇȶɽ˖ʋȸˁ ȇǫơɭȶˁƃˊ ˖Ŕɽʋƴɢƃ˖ơǌȶ ˁ ɽˊʋʠŔƃǿǫ ǌƎˊ ˁ ˁˊȥǫȇʠ ȥŔɽʋƴɢɽʋˁŔ ȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁơǌȶ
ˁˊɢŔƎȇʠ ȍʠŹ ȥŔǌȝơǌȶ ˖ŔƃǠȶɭȶˁŔȥǫŔ ȇʋȸɭơ ȟǫŔȝˊ ȟǫơǿɽƃơ ˁ ʋɭŔȇƃǫơ ɢȶƎɭȸ˛ˊ ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿ ɽʋŔȥ ˖ƎɭȶˁǫŔ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶɢȶʋˁǫơɭƎ˖ȶȥˊɢɭ˖ơ˖ȍơȇŔɭ˖Ŕȥǫơɢȶ˖ˁŔȍŔȥŔɢɭȶˁŔƎ˖ơȥǫơɽŔȟȶƃǠȶƎʠŔȶɽȶŹŔʋȶˁŔɭ˖ˊɽ˖ŰƃŔȥǫơ
ɢȶɽǫŔƎŔ ȶƎɢȶˁǫơƎȥǫƃǠ Ǝȶ ʋơǌȶ ʠɢɭŔˁȥǫơȧ ȍʠŹ ȥǫơ ȟȶ˛ơ ȇǫơɭȶˁŔƅ ɢȶǿŔ˖Ǝơȟࡳ ŁȶɭǌŔȥǫ˖ʠǿơȟˊ ǫ ɢȶȇɭˊǿơȟˊ ȇȶɽ˖ʋˊ
ˁˊȥŔǿƴƃǫŔȇǫơɭȶˁƃˊȇʋȸɭˊɢɭ˖ơˁǫơ˖ǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶǫࡹȍʠŹȶɽȶŹˊʋȶˁŔɭ˖ˊɽ˖ŰƃơˁɢȶƎɭȸ˛ˊƎȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫࠄ߿߿Fčèࡳ
áȶƎɭȸ˛ɢȶˁɭȶʋȥŔȶƎŹˊˁŔɽǫƴȥŔǿȇɭȸʋɽ˖ŰƎɭȶǌŰࡳ¥ǫơɽŰɢȶȇɭˊˁŔȥơȇȶɽ˖ʋˊɢŔȍǫˁŔȶɢȝŔʋ˖ŔŔʠʋȶɽʋɭŔƎˊȶɭŔ˖ȇȶɽ˖ʋˊ
ɢŔɭȇǫȥǌȸˁࡳ
ࠀࠂ čƎ˖ǫơȍơȥǫơ ɢȶȟȶƃˊ ˁ ɭŔ˖ǫơ ʠʋɭŔʋˊ ɿɭȶƎȇȸˁ ɢȝŔʋȥǫƃ˖ˊƃǠࡳ ĭ ɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠ ȇɭŔƎ˖ǫơ˛ˊ ʠɽ˖ȇȶƎ˖ơȥǫŔ ȍʠŹ ˖ȥǫɽ˖ƃ˖ơȥǫŔ
ɢȶɽǫŔƎŔȥˊƃǠɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁʋɭŔȇƃǫơɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿɿɭȶƎȇȸˁɢȝŔʋȥǫƃ˖ˊƃǠ˖ŔɢơˁȥǫȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠ
ɢȶȟȶƃˁɽȇȶȥʋŔȇʋȶˁŔȥǫʠɽǫƴ˖ŹŔȥȇǫơȟɢɭȶˁŔƎ˖ŰƃˊȟǿơǌȶɭŔƃǠʠȥơȇɢɭ˖ˊƃ˖ˊȟȥǫơɢȶȥȶɽǫȟˊȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫ
˖Ŕɽȇʠʋơƃ˖ȥȶɿƅʋơǌȶƎ˖ǫŔȝŔȥǫŔࡳ
ࠀࠃ čƎ˖ǫơȍơȥǫơ ɢȶȟȶƃˊ ˁ ɭŔ˖ǫơ ʠʋɭŔʋˊ Ǝȶȇʠȟơȥʋȸˁࡳ ĭ ɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠ ȇɭŔƎ˖ǫơ˛ˊ ˖ŔǌǫȥǫƴƃǫŔ ȍʠŹ ʠɽ˖ȇȶƎ˖ơȥǫŔ ˁ ʋɭŔȇƃǫơ
ʋɭˁŔȥǫŔɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿƎȶȇʠȟơȥʋȸˁȥǫơ˖ŹƴƎȥˊƃǠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠˁƃ˖ŔɽǫơʋơǿɢȶƎɭȸ˛ˊʠƎ˖ǫơȍǫȟˊǫȥǉȶɭȟŔƃǿǫ
ȶƎ˖ǫŔȝŔȥǫŔƃǠǿŔȇǫơȥŔȍơ˛ˊɢȶƎǿŰƅˁƃơȍʠǫƃǠˁˊɭȶŹǫơȥǫŔȍʠŹʠ˖ˊɽȇŔȥǫŔǫȥȥˊƃǠƎȶȇʠȟơȥʋȸˁȥǫơ˖ŹƴƎȥˊƃǠˁƃ˖Ŕɽǫơ
ɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔȟǫŔɽʋʠʋɭŔƃȶȥˊƃǠȍʠŹʠɽ˖ȇȶƎ˖ȶȥˊƃǠɢɭ˖ˊƃ˖ˊȟȥǫơɢȶȥȶɽǫȟˊȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫ˖ŔơǉơȇʋˊʋˊƃǠƎ˖ǫŔȝŔȧࡳ
ࠀࠄ čƎ˖ǫơȍơȥǫơ ɢȶȟȶƃˊ ɢɭ˖ˊ ˖ŔŹȍȶȇȶˁŔȥǫʠ ɭŔƃǠʠȥȇʠ ȶɽȶŹǫɽʋơǌȶࡳ ĭ ɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠ ȇɭŔƎ˖ǫơ˛ˊ ŔȍŹȶ ˖ŔǌǫȥǫƴƃǫŔ ˁ ʋɭŔȇƃǫơ
ʋɭˁŔȥǫŔɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿȇŔɭʋɢȝŔʋȥǫƃ˖ˊƃǠȍʠŹƃ˖ơȇȸˁɢȶƎɭȸ˛ȥˊƃǠȥŔȍơ˛ŰƃˊƃǠƎȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ˖Ŕɢơˁȥǫȟˊ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠ ɢȶȟȶƃ ɢɭ˖ˊ ˖ŔŹȍȶȇȶˁŔȥǫʠ ɭŔƃǠʠȥȇʠ ȶɽȶŹǫɽʋơǌȶ ɢȶȍơǌŔǿŰƃŰ ȥŔ ɢɭ˖ơȇŔ˖Ŕȥǫʠ ȶƎɢȶˁǫơƎȥǫơǿ
ǫȥǉȶɭȟŔƃǿǫ Ǝȶ ŹŔȥȇʠ ɢɭȶˁŔƎ˖Űƃơǌȶ ɭŔƃǠʠȥơȇ ŹŔȥȇȶˁˊ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ ǫ ɽȇȶȥʋŔȇʋȶˁŔȥǫʠ ǌȶ ˖ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȟ
ɢɭ˖ˊƃ˖ˊȟȥǫơȶƎɢȶˁǫŔƎŔȟˊ˖ŔɢɭŔˁǫƎȝȶˁȶɿƅɢɭ˖ơɢɭȶˁŔƎ˖ơȥǫŔŹȍȶȇȶˁŔȥǫŔɭŔƃǠʠȥȇʠȶɽȶŹǫɽʋơǌȶŔȥǫ˖ŔɢȶˁɽʋŔȝơ
ˁ˖ˁǫŰ˖ȇʠ˖ʋˊȟɽ˖ȇȶƎˊࡳ
ࠀࠅ čƎ˖ǫơȍơȥǫơɢȶȟȶƃˊˁȶƎ˖ˊɽȇŔȥǫʠǫɢȶȥȶˁȥˊȟɽȇǫơɭȶˁŔȥǫʠŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶࡳĭɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠ˖ŔǌǫȥǫƴƃǫŔŹŔǌŔ˛ʠ
ɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁʋɭŔȇƃǫơʋɭˁŔȥǫŔɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿɽȇȶȥʋŔȇʋʠǿơȟˊɽǫƴ˖ȶƎɢȶˁǫơƎȥǫȟɢȶƎȟǫȶʋơȟ
ȶɭŔ˖࢘ǿơɿȍǫȶƎ˖ˊɽȇŔȥǫơŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶǿơɽʋȟȶ˛ȍǫˁơ࢘˖ȶɭǌŔȥǫ˖ʠǿơȟˊˁˊɽˊȝȇƴŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶƎȶȟǫơǿɽƃŔ
ɢȶŹˊʋʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶࡳ
ࠀࠆ ¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔǫɢȶȇɭˊƃǫơȇȶɽ˖ʋȸˁʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠȥǫơɢơȝȥȶȍơʋȥǫƃǠƎ˖ǫơƃǫƎȶǫƃǠȟǫơǿɽƃŔ˖Ŕȟǫơɽ˖ȇŔȥǫŔˁáȶȍɽƃơȍʠŹƎȶȟǫơǿɽƃŔ
˖Ŕȟǫơɽ˖ȇŔȥǫŔ ȶɽȶŹˊ ȇʋȸɭŔ ˖ȶɽʋŔȝŔ ˁˊ˖ȥŔƃ˖ȶȥŔ ɢɭ˖ơ˖ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ Ǝȶ ȶɢǫơȇǫ ȥŔƎ ȥǫȟǫ ˁ áȶȍɽƃơ ˁ ɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠ
ǠȶɽɢǫʋŔȍǫ˖Ŕƃǿǫ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ ɢȶƎɭȸ˛ʠǿŰƃơǌȶ ˖ơ ɽˁȶǫȟǫ ȥǫơɢơȝȥȶȍơʋȥǫȟǫ Ǝ˖ǫơƅȟǫ ȇʋȸɭˊȟ ˁ ƃ˖Ŕɽǫơ ǠȶɽɢǫʋŔȍǫ˖Ŕƃǿǫ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȥǫơʋȶˁŔɭ˖ˊɽ˖ˊ˛ŔƎȥŔȶɽȶŹŔɢơȝȥȶȍơʋȥǫŔࡳáȶȇɭˊˁŔȟˊȇȶɽ˖ʋˊŹǫȍơʋʠȇȶȍơǿȶˁơǌȶȍʠŹŔʠʋȶŹʠɽȶˁơǌȶ
ŔȍŹȶ࢘ǿơ˛ơȍǫɢȶƎɭȸ˛ȇȶȍơǿŰȍʠŹŔʠʋȶŹʠɽơȟʋɭˁŔƎȝʠ˛ơǿȥǫ˛ࠀࠁǌȶƎ˖ǫȥ࢘Źǫȍơʋʠȍȶʋȥǫƃ˖ơǌȶȇȍŔɽˊơȇȶȥȶȟǫƃ˖ȥơǿࡳþɭŔȥɽɢȶɭʋ
Ǝ˖ǫơƃǫȶƎŹˊˁŔɽǫƴɢȶƎȶɢǫơȇŰ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊ࢘ˁʋŔȇǫȟɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȟʠɽǫˁˊɭŔ˖ǫƅ˖ǌȶƎƴȥŔʋơǌȶʋˊɢʠ
ʠɽȝʠǌƴ ȶɭŔ˖ ˁɽȇŔ˖Ŕƅ ȶɽȶŹƴ ȇʋȸɭŔ ɢɭ˖ơǿȟǫơ ȶɢǫơȇƴ ȥŔƎ Ǝ˖ǫơƅȟǫ ɢȶ ˖Ŕȇȶȧƃ˖ơȥǫʠ ʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠࡳ ĭ ɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠ ŹɭŔȇʠ
ȟȶ˛ȍǫˁȶɿƃǫʠ˖ˊɽȇŔȥǫŔ˖ǌȶƎˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ˖ɢɭ˖ˊƃ˖ˊȥȶƎȥǫơǌȶȥǫơ˖Ŕȍơ˛ȥˊƃǠȶŹȶˁǫŰ˖ʠǿŰɢɭ˖ˊǿƴʋơˁƎŔȥˊȟȇɭŔǿʠ
ɢɭȶƃơƎʠɭˊȇȶȥɽʠȍŔɭȥơࡳ
ࠀࠇ áȶɿɭơƎȥǫƃ˖ơȥǫơˁɢɭ˖ơȇŔ˖ŔȥǫʠȇŔʠƃǿǫࡳơ˛ơȍǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊɢȶƎƃ˖ŔɽɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿ˖ȶɽʋŔȝ˖Ŕʋɭ˖ˊȟŔȥˊˁ˖ˁǫŰ˖ȇʠ
˖ ˖Ŕǫɽʋȥǫơȥǫơȟ ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔ ˖Ŕ ȇʋȸɭơ ɢȶȥȶɽǫ ȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƅ Ŕ ˁ ƃơȍʠ ˖ˁȶȍȥǫơȥǫŔ ˖ Ŕɭơɽ˖ʋʠ ˁˊȟŔǌŔȥŔ ǿơɽʋ ɢɭ˖ơ˖
ɢɭŔˁȶƎŔˁɽʋˁȶƎŔȥơǌȶȇɭŔǿʠ˖ŔɢȝŔʋŔȇŔʠƃǿǫɢȶɿɭơƎȥǫƃ˖ˊȟˊˁɢɭ˖ơȇŔ˖ŔȥǫʠȇˁȶʋˊȇŔʠƃǿǫˁˊ˖ȥŔƃ˖ȶȥơǿɢɭ˖ơ˖ɽŰƎˁƃơȍʠ
˖ˁȶȍȥǫơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ˖Ŕɭơɽ˖ʋʠࡳŔʠƃǿŔ˖ȶɽʋŔȥǫơˁɢȝŔƃȶȥŔɢɭ˖ơ˖-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊɢȶʠɢɭ˖ơƎȥǫȟˁɢȝŔƃơȥǫʠƎŔȥơǿ
ȇˁȶʋˊɢɭ˖ơ˖ȶɽȶŹƴˁɽȇŔ˖ŔȥŰɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȥŔɢȶƎŔȥˊɭŔƃǠʠȥơȇŹŔȥȇȶˁˊ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊࡳ¥ǫơɢȶɿɭơƎȥǫƃ˖ˊȟˊ
ˁ ɢɭ˖ơȇŔ˖Ŕȥǫʠ ȇŔʠƃǿǫ ˁ ɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠ ǌƎˊ ˖ ƃŔȝơǌȶ ȟŔʋơɭǫŔȝʠ ƎȶˁȶƎȶˁơǌȶ ǿơƎȥȶ˖ȥŔƃ˖ȥǫơ ˁˊȥǫȇŔ ˛ơ ˖Ŕʋɭ˖ˊȟŔȥǫơ ȍʠŹ
ʋˊȟƃ˖ŔɽȶˁơŔɭơɽ˖ʋȶˁŔȥǫơǿơɽʋˁˊȥǫȇǫơȟʠȟˊɿȍȥơǌȶƎ˖ǫŔȝŔȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶŔȍŹȶȟŔ˖ˁǫŰ˖ơȇ˖ǠŔȥƎȍơȟɿɭȶƎȇŔȟǫ
ȶƎʠɭ˖ŔǿŰƃˊȟǫȥŔɭȇȶʋˊȇŔȟǫǫŔȍȇȶǠȶȍơȟŔȍŹȶʠƎ˖ǫŔȝơȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁƎ˖ǫŔȝŔȥǫŔƃǠȶƃǠŔɭŔȇʋơɭ˖ơɢȶȍǫʋˊƃ˖ȥˊȟࡳ¥ǫơ
ɢȶɿɭơƎȥǫƃ˖ˊȟˊ ˁ ɢɭ˖ơȇŔ˖Ŕȥǫʠ ȇŔʠƃǿǫ ɭȸˁȥǫơ˛ ˁ ɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠ ǌƎˊ ȇŔʠƃǿŔ ˁˊȟŔǌŔȥŔ ǿơɽʋ ƎȍŔ ˖ŔŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ ȥŔȍơ˛ȥȶɿƃǫ
ƃơȍȥˊƃǠȍʠŹŔƎȟǫȥǫɽʋɭŔƃˊǿȥˊƃǠࡳ
ࠀࠈ ¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿŔǫɢȶȇɭˊƃǫơȇȶɽ˖ʋȸˁʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠȶɽȸŹŹȍǫɽȇǫƃǠ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠ ˁɽɢȸȍȥǫơ ˖ ȥǫȟ ɢȶƎɭȸ˛ʠǿŰƃˊƃǠ Ǝȶ áȶȍɽȇǫ
ˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠɿȟǫơɭƃǫȍʠŹǠȶɽɢǫʋŔȍǫ˖ŔƃǿǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶࡳáȶȇɭˊˁŔȟˊȇȶɽ˖ʋˊŹǫȍơʋʠȇȶȍơǿȶˁơǌȶȍʠŹŔʠʋȶŹʠɽȶˁơǌȶŔȍŹȶ
࢘ǿơ˛ơȍǫɢȶƎɭȸ˛ȇȶȍơǿŰȍʠŹŔʠʋȶŹʠɽơȟʋɭˁŔƎȝʠ˛ơǿȥǫ˛ࠀࠁǌȶƎ˖ǫȥ࢘Źǫȍơʋʠȍȶʋȥǫƃ˖ơǌȶȇȍŔɽˊơȇȶȥȶȟǫƃ˖ȥơǿȶǫȍơɢǫơɭˁȶʋȥǫơ
ɢɭ˖ơˁǫƎ˖ǫŔȥˊ ɿɭȶƎơȇ ʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠ ȥǫơ ȟȸǌȝ Źˊƅ ˁˊȇȶɭ˖ˊɽʋŔȥˊࡳ ¡ŔȇɽˊȟŔȍȥŔ ɽʠȟŔ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ ƎȍŔ ʋơǌȶ ɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔ
ˁˊȥȶɽǫࠁࠄ߿߿Fčèࡳ
ࠁ߿ áȶȇɭˊƃǫơȥǫơ˖ŹƴƎȥˊƃǠǫʠ˖ŔɽŔƎȥǫȶȥˊƃǠȇȶɽ˖ʋȸˁ˖ˁǫŰ˖ŔȥˊƃǠ˖ȶɢȸ˘ȥǫơȥǫơȟȍȶʋʠˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠȶƎˁȶȝŔȥǫŔȍʠŹȶɢȸ˘ȥǫơȥǫŔ
˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǌȶȍȶʋʠɭơǿɽȶˁơǌȶɢɭ˖ơ˖˖ŔˁȶƎȶˁơǌȶɢɭ˖ơˁȶ˘ȥǫȇŔȍȶʋȥǫƃ˖ơǌȶȶƃȶȥŔǿȟȥǫơǿࠄǌȶƎ˖ǫȥ˖ˁˊȝŰƃ˖ơȥǫơȟȍȶʋȸˁ
ƃǠŔɭʋơɭȶˁˊƃǠࡳŁˁɭȸƃǫȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠ࢘ɢȶɽǫŔƎŔƃ˖ȶˁǫˁŔ˛ȥơǌȶŹǫȍơʋʠȍȶʋȥǫƃ˖ơǌȶˁˊƎŔʋȇǫɢȶȥǫơɽǫȶȥơȥŔȥǫơ˖ŹƴƎȥơ
ɢɭ˖ˊŹȶɭˊʋȶŔȍơʋȶˁơȶƎ˖ǫơ˛ǫŔɭʋˊȇʠȝˊɽɢȶ˛ˊˁƃ˖ơȥǫơɢȶȇɭˊˁŔȥơɢɭ˖ơ˖ɢɭ˖ơˁȶ˘ȥǫȇŔɢȶƃ˖Űˁɽ˖ˊȶƎࠅǌȶƎ˖ǫȥˊȶƃ˖ơȇǫˁŔȥǫŔ
ȥŔȍȶʋƎȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫࠁ߿߿Fčèࡳ
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ࠄࡳ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳɢȶȇɭˊˁŔȇȶɽ˖ʋˊɭȶ˖ȟȸˁʋơȍơǉȶȥǫƃ˖ȥˊƃǠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ˖-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊɢȶȥǫơɽǫȶȥơɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁࢳ˖ˁǫŰ˖ȇʠ˖ơ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔȟǫˁˊ࢛
ȥǫȇŔǿŰƃˊȟǫ˖˖ŔȇɭơɽʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔࡳáȶȇɭˊƃǫơȇȶɽ˖ʋȸˁɭȶ˖ȟȸˁʋơȍơǉȶȥǫƃ˖ȥˊƃǠȶƎŹˊˁŔɽǫƴȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơƎȶȇʠȟơȥʋŔƃǿǫɢȶʋˁǫơɭƎ˖ŔǿŰƃơǿɢȶȥǫơɽǫȶȥơȇȶɽ˖ʋˊ
ɢɭ˖ơȇŔ˖Ŕȥơǿɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶࡳ
čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơɢȶƎɭȸ˛ȥơƎȍŔȍǫơȥʋȸˁ eɭơƃȶɽqȶȍǫƎŔˊòɢࡳ˖ȶࡳȶࡳ ঀþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳࠁ߿ࠁ߿
ॻ ࠀࠆࡳáɭ˖ơƎȟǫȶʋǫ˖ŔȇɭơɽʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊ

ࠀࠂ

ॻࠀࠇࡳĭˊȝŰƃ˖ơȥǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫˁʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫʠȇȶɽ˖ʋȸˁȍơƃ˖ơȥǫŔɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠȶɭŔ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫʠɢȶȟȶƃˊ
ˁɢȶƎɭȸ˛ˊ
ࠀࡳ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơɢȶȥȶɽǫȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫ˖ǌȶƎȥǫơ˖ॻࠆࡳ
ࠁࡳ ¶ƃǠɭȶȥŰʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁŰȥǫơɽŰȶŹǿƴʋơȇȶɽ˖ʋˊȍơƃ˖ơȥǫŔʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠǫɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠǌƎˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊɢȶɽʋŰɢǫȝˁŹɭơˁƎơƃˊ˖ǿǫ-ơȥʋɭʠȟáȶ࢛
ȟȶƃˊʠ˖ǌȶƎȥǫȶȥơǿ˖ȍơȇŔɭ˖ơȟɢɭȶˁŔƎ˖Űƃˊȟȍơƃ˖ơȥǫơ˖ŔǌɭŔȥǫƃŰࡳ¥ǫȥǫơǿɽ˖ơˁˊȝŰƃ˖ơȥǫơȥǫơƎȶʋˊƃ˖ˊɽˊʋʠŔƃǿǫˁȇʋȸɭˊƃǠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊ˖ơˁ˖ǌȍƴƎʠȥŔɽʋŔȥ˖ƎɭȶˁǫŔ
ȥǫơȟȸǌȝɽȇȶȥʋŔȇʋȶˁŔƅɽǫƴ˖-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊࡳ
ࠂࡳ ĭˁŔɭǫŔȥƃǫơáȶƎɽʋŔˁȶˁˊȟþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơȶƎɢȶˁǫŔƎŔ˖Ŕɽ˖ȇȶƎˊŹƴƎŰƃơȥŔɽʋƴɢɽʋˁơȟƃǠȶɭȸŹɢɭ˖ơˁȍơȇȝˊƃǠࡳ
ࠃࡳ áȶȥŔƎʋȶþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơȶƎɢȶˁǫŔƎŔ˖Ŕɽ˖ȇȶƎˊŹƴƎŰƃơȥŔɽʋƴɢɽʋˁơȟʠɢɭŔˁǫŔȥǫŔɽɢȶɭʋȸˁˁˊɽȶȇǫơǌȶɭˊ˖ˊȇŔȶǫȍơ˖ŔȇɭơɽȶƃǠɭȶȥˊȥǫơ˖ȶɽʋŔȝɭȶ˖ɽ˖ơɭ˖ȶȥˊ
o ʠɢɭŔˁǫŔȥǫơɽɢȶɭʋȸˁˁˊɽȶȇǫơǌȶɭˊ˖ˊȇŔࡳ
ࠄࡳ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơ˖ˁɭŔƃŔȇȶɽ˖ʋȸˁȍơƃ˖ơȥǫŔɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊǿơ˛ơȍǫˁɽʋȶɽʠȥȇʠƎȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶǫɽʋȥǫŔȝˊɢɭ˖ơƃǫˁˁɽȇŔ˖ŔȥǫŔ
ȍơȇŔɭɽȇǫơƎȶȶƎŹˊƃǫŔɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿȍʠŹɢɭ˖ơƎɢȶƎɭȸ˛Ű˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥŰǫɽʋȥǫŔȝˊˁɽȇŔ˖ŔȥǫŔƎȶȶƎŹˊƃǫŔ˖ŔŹǫơǌʠȶɢơɭŔƃˊǿȥơǌȶŹŰƎ˘ɢȶŹˊʋʠˁɽ˖ɢǫʋŔȍʠɢȶƎ
ˁŔɭʠȥȇǫơȟ˛ơȟǫŔȝˊȶȥơˁɢȝˊˁȥŔɢȶˁɽʋŔȥǫơ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁȍơƃ˖ơȥǫŔɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠȍʠŹʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊࡳ
ࠅࡳ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơȶƎɢȶˁǫŔƎŔ˖Ŕȇȶɽ˖ʋˊ
ࠀ ɽ˖ƃ˖ơɢǫơȧȶƃǠɭȶȥȥˊƃǠ˖ŔˁˊǿŰʋȇǫơȟɢɭȶ˪ȍŔȇʋˊȇǫȥŔǌȝơǌȶɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠʋƴ˛ƃŔǫˁɿƃǫơȇȍǫ˖ȥˊ
ࠁ ȍơƃ˖ơȥǫŔɽʋȶȟŔʋȶȍȶǌǫƃ˖ȥơǌȶ˖ŔƃǠȶˁŔˁƃ˖ơǌȶ˖ŔˁˊǿŰʋȇǫơȟɢɭ˖ˊɢŔƎȇȸˁˁˊȟŔǌŔǿŰƃˊƃǠȥŔʋˊƃǠȟǫŔɽʋȶˁơǿȥǫơ˖ŹƴƎȥơǿɢȶȟȶƃˊȟơƎˊƃ˖ȥơǿ
ࠂ ȇȶȥʋˊȥʠŔƃǿǫȍơƃ˖ơȥǫŔ˖ŔƃǠȶɭȶˁŔȧȇʋȸɭơȥŔɽʋŰɢǫȝˊɢɭ˖ơƎɢɭ˖ˊɽʋŰɢǫơȥǫơȟƎȶࡹ˖ŔˁŔɭƃǫơȟʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ
ࠃ ȍơƃ˖ơȥǫŔȥǫơ˖ˁǫŰ˖Ŕȥơǌȶ˖ɢȶȟȶƃŰȟơƎˊƃ˖ȥŰʠƎ˖ǫơȍȶȥŰˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠȥŔǌȝơǌȶ˖ŔƃǠȶɭȶˁŔȥǫŔȍʠŹȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁơǌȶˁˊɢŔƎȇʠ
ࠄ ȍơƃ˖ơȥǫŔɢɭ˖ơȇɭŔƃ˖ŔǿŰƃơǌȶ˖ŔȇɭơɽʠɽȝʠǌȟơƎˊƃ˖ȥˊƃǠȥǫơ˖ŹƴƎȥˊƃǠƎȶɢɭ˖ˊˁɭȸƃơȥǫŔɽʋŔȥʠ˖ƎɭȶˁǫŔʠȟȶ˛ȍǫˁǫŔǿŰƃơǌȶʋɭŔȥɽɢȶɭʋȍʠŹɢȶˁɭȸʋʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ
Ǝȶáȶȍɽȇǫࡸȶ˖ŔɽŔƎȥȶɿƃǫȶɭǌŔȥǫ˖ŔƃǿǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠƎơƃˊƎʠǿơȍơȇŔɭ˖-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊˁɭŔ˖˖ȍơȇŔɭ˖ơȟɢɭȶˁŔƎ˖Űƃˊȟȍơƃ˖ơȥǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ
ࠅ ɢȶȥǫơɽǫȶȥơˁ˖ˁǫŰ˖ȇʠ˖ƃǫŰ˛ŰɢȶɭȶƎơȟȇʋȸɭˊȥŔɽʋŰɢǫȝɢȶࠂࠁʋˊǌȶƎȥǫʠƃǫŰ˛ˊ
ࠆ ˖ŔȇʠɢʠɿɭȶƎȇȸˁŔȥʋˊȇȶȥƃơɢƃˊǿȥˊƃǠ˖ŔŹǫơǌʠʠɽʠˁŔȥǫŔƃǫŰ˛ˊǿơ˛ơȍǫȥǫơ˖ȶɽʋŔȝȶȥˁˊȇȶȥŔȥˊˁƃơȍʠɭŔʋȶˁŔȥǫŔ˛ˊƃǫŔȍʠŹ˖ƎɭȶˁǫŔ
ࠇ ȶɢơɭŔƃǿǫɢȍŔɽʋˊƃ˖ȥˊƃǠǫ˖ŔŹǫơǌȸˁȇȶɽȟơʋˊƃ˖ȥˊƃǠ
ࠈ ȍơƃ˖ơȥǫŔƃǠȶɭȸŹɢɭ˖ơȥȶɽ˖ȶȥˊƃǠƎɭȶǌŰɢȝƃǫȶˁŰƃǠȶɭȸŹˁơȥơɭˊƃ˖ȥˊƃǠz7òqzĪ
ࠀ߿ ơɢǫƎơȟǫǫƃǠȶɭȸŹ˖ŔȇŔ˘ȥˊƃǠˁˁŔɭǫŔȥƃǫơáȶƎɽʋŔˁȶˁˊȟ
ࠀࠀ ơɢǫƎơȟǫǫƃǠȶɭȸŹ˖ŔȇŔ˘ȥˊƃǠǫȥȥˊƃǠȥǫ˛-ȶʽǫƎ࢛ࠀࠈǫǫȥȥơƃǠȶɭȶŹˊˁǫɭʠɽȶˁơ˖ǌɭʠɢˊȇȶɭȶȥŔˁǫɭʠɽȸˁˁˁŔɭǫŔȥƃǫơ¶ɢʋˊȟŔȍȥˊȟi VIP

ǽ

ơ˛ơȍǫȶŹŔˁǫŔɽ˖ơɢǫƎơȟǫǫ-ȶʽǫƎ࢛ࠀࠈȍʠŹǫȥȥˊƃǠƃǠȶɭȸŹˁǫɭʠɽȶˁˊƃǠ˖ǌɭʠɢˊȇȶɭȶȥŔˁǫɭʠɽȸˁ
ɢŔȟǫƴʋŔǿŔŹˊȇʠɢǫƅǿơƎơȥ˖ˁŔɭǫŔȥʋȸˁʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ¶ɢʋˊȟŔȍȥˊȍʠŹĪzáȇʋȸɭơ˖ŔɢơˁȥǫŔǿŰ
ȶƃǠɭȶȥƴˁʋŔȇǫƃǠɢɭ˖ˊɢŔƎȇŔƃǠࡳ

ࠀࠁ ȥŔɢɭŔˁˊǫ˖Ŕȇʠɢʠɢɭȶʋơ˖ˁʋˊȟƎơȥʋˊɽʋˊƃ˖ȥˊƃǠȶȇʠȍŔɭȸˁŔɢŔɭŔʋȸˁɽȝʠƃǠȶˁˊƃǠǫǫȥȥơǌȶɽɢɭ˖ƴʋʠɭơǠŔŹǫȍǫʋŔƃˊǿȥơǌȶ˖ŔˁˊǿŰʋȇǫơȟ˖Ŕȇʠɢʠȇʠȍ
ࠀࠂ ɽɢơƃǿŔȍȥơǌȶȶƎ˛ˊˁǫŔȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ˖ŔȇʠɢʠɿɭȶƎȇȸˁˁ˖ȟŔƃȥǫŔǿŰƃˊƃǠȶɭŔ˖ɿɭȶƎȇȸˁ˖ࢳȇʋȸɭˊƃǠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȇȶɭ˖ˊɽʋŔ˖ˁˊƃ˖Ŕǿȶˁȶɽ˖ƃ˖ơɢǫơȧȟŔɽŔ˛ˊ
ȇŰɢǫơȍǫǫȥǠŔȍŔƃǿǫǌǫȟȥŔɽʋˊȇǫȍơƃ˖ȥǫƃ˖ơǿȥŔɿˁǫơʋȍŔȥǫŔȥŔˁơʋǿơɿȍǫȇʋȸɭˊȇȶȍˁǫơȇ˖ʋˊƃǠɿɭȶƎȇȸˁŹˊȝ˖Ŕȍơƃȶȥˊɢɭ˖ơ˖ȍơȇŔɭ˖Ŕ
ࠀࠃ ȇȶɭ˖ˊɽʋŔȥǫŔɢȶƎƃ˖ŔɽɢȶŹˊʋʠˁɽ˖ɢǫʋŔȍʠ˖ʠɽȝʠǌǫȥȥˊƃǠȥǫ˛ɽʋŔȥƎŔɭƎȶˁơȥɢࡳʠ˛ˊˁŔȥǫŔȶƎŹǫȶɭȥǫȇȸˁʋơȍơˁǫ˖ˊǿȥˊƃǠ
ࠀࠄ ȍơƃ˖ơȥǫŔǠȶɽɢǫʋŔȍǫ˖ŔƃǿǫȍʠŹ˖ŔȇˁŔʋơɭȶˁŔȥǫŔˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠǌƎˊˁơƎȝʠǌȶɢǫȥǫǫȍơȇŔɭ˖Ŕ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊȟȶȟơȥʋɭȶ˖ɢȶƃ˖ƴƃǫŔȍơƃ˖ơȥǫŔȟȶ˛ơŹˊƅȶƎȝȶ˛ȶȥˊ
ƎȶȟȶȟơȥʋʠɢȶˁɭȶʋʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶƎȶáȶȍɽȇǫ
ࠀࠅ ɢɭ˖ơɢɭȶˁŔƎ˖ơȥǫŔŹŔƎŔȧ˖ŹƴƎȥˊƃǠƎȶɭȶ˖ɢȶ˖ȥŔȥǫŔȍơƃ˖ơȥǫŔƃǠȶɭȶŹˊŹŔƎŔȧȇȶȥʋɭȶȍȥˊƃǠȶɭŔ˖ʠ˖ˊɽȇŔȥǫŔ˖ŔɿˁǫŔƎƃ˖ơȧȍơȇŔɭɽȇǫƃǠ
ࠀࠆ ȍơƃ˖ơȥǫŔɽŔȥŔʋȶɭˊǿȥơǌȶʋơɭŔɢǫǫɢɭȶ˪ȍŔȇʋˊȇǫ˪˖ǿȶʋơɭŔɢǫǫ
ࠀࠇ ȍơȇȸˁˁˊƎŔȥˊƃǠŹơ˖ɢǫɽơȟȥơǌȶ˖ŔȍơƃơȥǫŔȍơȇŔɭ˖Ŕ
ࠀࠈ ȍơƃ˖ơȥǫŔɢɭ˖ơ˖ȍơȇŔɭ˖ŔŹƴƎŰƃơǌȶƃ˖ȝȶȥȇǫơȟɭȶƎ˖ǫȥˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶƃǠˊŹŔ˛ơǿơɽʋʋȶȍơȇŔɭ˖ˁɽȇŔ˖Ŕȥˊɢɭ˖ơ˖-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊƎȶɢɭȶˁŔƎ˖ơȥǫŔȍơƃ˖ơȥǫŔ˖ŔǌɭŔȥǫƃŰ
ࠁ߿ ȍơƃ˖ơȥǫŔǫȍơȇȸˁȥǫơʠ˖ȥŔˁŔȥˊƃǠɢɭ˖ơ˖ȟơƎˊƃˊȥƴȇȶȥˁơȥƃǿȶȥŔȍȥŰ
ࠁࠀ ȍơƃ˖ơȥǫŔȶɭŔ˖ɢȶŹˊʋʠˁƎȶȟŔƃǠȶɢǫơȇǫǠȶɽɢǫƃǿŔƃǠȶɿɭȶƎȇŔƃǠȍơƃ˖ơȥǫŔʠ˖Ŕȍơ˛ȥǫơȧȶɿɭȶƎȇŔƃǠɽŔȥŔʋȶɭˊǿȥˊƃǠǫʠ˖ƎɭȶˁǫɽȇȶˁˊƃǠɢɭơˁơȥʋȶɭǫŔƃǠƃơȥʋɭŔƃǠ
ǫȶɿɭȶƎȇŔƃǠɭơǠŔŹǫȍǫʋŔƃˊǿȥˊƃǠȶɭŔ˖ɽ˖ɢǫʋŔȍȥˊƃǠȶƎƎ˖ǫŔȝŔƃǠɭơǠŔŹǫȍǫʋŔƃˊǿȥˊƃǠ
ࠁࠁ ȍơƃ˖ơȥǫŔɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊɢȶˁɽʋŔȝơȥŔɽȇʠʋơȇȥǫơɢȶƎƎŔȥǫŔɽǫƴɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶɽ˖ƃ˖ơɢǫơȥǫȶȟȍʠŹǫȥȥˊȟ˖ŔŹǫơǌȶȟɢɭơ࢛
ˁơȥƃˊǿȥˊȟˁˊȟŔǌŔȥˊȟɢɭ˖ơ˖ŔƎȟǫȥǫɽʋɭŔƃǿƴȇɭŔǿȸˁŹƴƎŰƃˊƃǠƃơȍơȟɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶࡳ
ࠆࡳ ĭˁŔɭǫŔȥƃǫơáȶƎɽʋŔˁȶˁˊȟˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠȍơƃ˖ơȥǫŔŔȟŹʠȍŔʋȶɭˊǿȥơǌȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊɢȶȥȶɽǫʠƎ˖ǫŔȝˁȝŔɽȥˊˁˁˊɽȶȇȶɿƃǫ20 EURࡳŁŔʠƎ˖ǫŔȝˁȝŔɽȥˊʠˁŔ˛Ŕɽǫƴȇˁȶʋƴ
ȶȇʋȸɭŰþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳ˖ȟȥǫơǿɽ˖ˊɢɭ˖ˊ˖ȥŔȥơɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơࡳ
ࠇࡳ ôˁǫŔƎƃ˖ơȥǫơ˖ʋˊʋʠȝʠɢȶȇɭˊƃǫŔȥǫơ˖ŹƴƎȥˊƃǠǫʠ˖ŔɽŔƎȥǫȶȥˊƃǠȇȶɽ˖ʋȸˁ˖ˁǫŰ˖ŔȥˊƃǠ˖ȶɢȸ˘ȥǫơȥǫơȟȍȶʋʠȥǫơɢɭ˖ˊɽȝʠǌʠǿơǌƎˊȶɢȸ˘ȥǫơȥǫơˁˊɽʋŰɢǫȝȶɢȶɢȶˁɭȶƃǫơ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶƎȶáȶȍɽȇǫȍʠŹȇɭŔǿʠɭơ˖ˊƎơȥƃǿǫࡳ

ॻࠀࠈࡳáȶɽʋƴɢȶˁŔȥǫơˁƃơȍʠȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫŔɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁȍơƃ˖ơȥǫŔɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔ
ǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠȶɭŔ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊ
ࠀࡳ ¥ǫơ˖Ŕȍơ˛ȥǫơȶƎȶŹȶˁǫŰ˖ȇȸˁȶȇɭơɿȍȶȥˊƃǠˁॻࠇȇʋȸɭơȥŔȍơ˛ˊɽʋȶɽȶˁŔƅȶƎɢȶˁǫơƎȥǫȶˁƃơȍʠȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫŔɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊɢȶˁǫȥǫơȥ
ࠀ ȥǫơ˖ˁȝȶƃ˖ȥǫơ˖ŔƎ˖ˁȶȥǫƅƎȶ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊǫ˖ǌȝȶɽǫƅ˖Ŕǿɿƃǫơ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔȶŹǿƴʋơǌȶȶƃǠɭȶȥŰʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁŰࡳ¥ʠȟơɭƎȶ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊ˖ȥŔǿƎʠǿơɽǫƴȥŔƃơɭ࢛
ʋˊ˪ȇŔƃǫơࡳĭɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠǌƎˊɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơɢȶȍơǌŔȥŔ˖ˁɭȶƃǫơȇȶɽ˖ʋȸˁʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊɢȶˁǫȥǫơȥʠ˖ˊɽȇŔƅǫȥǉȶɭȟŔƃǿƴȶࢳŔȇƃơɢʋŔƃǿǫɢȶȇɭˊƃǫŔȍʠŹ
˖ˁɭȶʋʠȇȶɽ˖ʋȸˁɢɭ˖ơƎɢȶƎǿƴƃǫơȟǿŔȇǫƃǠȇȶȍˁǫơȇƎ˖ǫŔȝŔȧˁơˁȝŔɽȥˊȟ˖ŔȇɭơɽǫơࡳĭɭŔ˖ǫơŹɭŔȇʠȟȶ˛ȍǫˁȶɿƃǫ˖ǌȝȶɽ˖ơȥǫŔ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔȶŹǿƴʋơǌȶȶƃǠɭȶȥŰʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơ࢛
ȥǫȶˁŰŹơ˖ɢȶɿɭơƎȥǫȶɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ˖ǌȝȶɽ˖ơȥǫơȟȶ˛ơŹˊƅƎȶȇȶȥŔȥơɢɭ˖ơ˖ȶɽȶŹƴˁˊɽʋƴɢʠǿŰƃŰˁǿơǌȶǫȟǫơȥǫʠ
ࠁ ɢȶƎŔƅǫȥǉȶɭȟŔƃǿơɢȶʋɭ˖ơŹȥơƎȶʠƎ˖ǫơȍơȥǫŔɢȶȟȶƃˊŹŰƎ˘ɢɭ˖ơȇŔ˖ŔȥǫŔǫȥǉȶɭȟŔƃǿǫȶȇʋȸɭơ˖ŔɢˊʋŔ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊǫȟǫƴǫȥŔ˖ˁǫɽȇȶŔʋŔȇ˛ơƎŔȥơƎȶʋˊƃ˖Űƃơ
ȟǫơǿɽƃŔɢȶŹˊʋʠʠȟȶ˛ȍǫˁǫŔǿŰƃơ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊɽȇȶȥʋŔȇʋȶˁŔȥǫơɽǫƴ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȟ
ࠂ ɽʋȶɽȶˁŔƅɽǫƴƎȶ˖Ŕȍơƃơȧ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊ
ࠃ ˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠɽ˖ȇȸƎȶɽȶŹȶˁˊƃǠʠȟȶ˛ȍǫˁǫƅȍơȇŔɭ˖ȶȟʠɢȶˁŔ˛ȥǫȶȥˊȟɢɭ˖ơ˖þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳƎȶɽʋƴɢƎȶˁɽ˖ˊɽʋȇǫƃǠǫȥǉȶɭȟŔƃǿǫȟơƎˊƃ˖ȥˊƃǠȟŔǿŰƃˊƃǠ˖ˁǫŰ˖ơȇ
˖ơ˖ǌȝȶɽ˖ȶȥˊȟ˖ƎŔɭ˖ơȥǫơȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁˊȟ
ࠄ ʠȟȶ˛ȍǫˁǫƅ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊƎȶȇȶȥŔȥǫơƃ˖ˊȥȥȶɿƃǫȥǫơ˖ŹƴƎȥˊƃǠƎȶʠɽʋŔȍơȥǫŔȶȇȶȍǫƃ˖ȥȶɿƃǫɢȶˁɽʋŔȥǫŔɽ˖ȇȶƎˊ˖ŔɽŔƎȥȶɿƃǫǫˁˊɽȶȇȶɿƃǫɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫŔˁʋˊȟ˖Ŕ࢛
Źơ˖ɢǫơƃ˖ˊƅƎȶˁȶƎˊ˖ŔǫɽʋȥǫơȥǫŔ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔȶɭŔ˖ʠƎ˖ǫơȍǫƅˁʋˊȟƃơȍʠɢȶȟȶƃˊǫˁˊǿŔɿȥǫơȧ
ࠅ ˖ŔŹơ˖ɢǫơƃ˖ˊƅȟȶ˛ȥȶɿƅƎȶƃǠȶƎ˖ơȥǫŔɭȶɽ˖ƃ˖ơȧȶƎɽ˖ȇȶƎȶˁŔˁƃ˖ˊƃǠˁȶŹơƃȶɽȸŹȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥˊƃǠ˖Ŕɽ˖ȇȶƎƴࡳ
čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơɢȶƎɭȸ˛ȥơƎȍŔȍǫơȥʋȸˁ eɭơƃȶɽqȶȍǫƎŔˊòɢࡳ˖ȶࡳȶࡳ ঀþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳࠁ߿ࠁ߿
ॻࠀࠇࡳĭˊȝŰƃ˖ơȥǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫˁʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫʠȇȶɽ˖ʋȸˁȍơƃ˖ơȥǫŔɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠȶɭŔ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫʠɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊ

ࠀࠃ

ࠁࡳ ơ˛ơȍǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊŔȍŹȶȶɽȶŹŔˁˊɽʋƴɢʠǿŰƃŔˁǿơǌȶǫȟǫơȥǫʠ˖ɢɭ˖ˊƃ˖ˊȥȥǫơ˖Ŕȍơ˛ȥˊƃǠȶƎɽǫơŹǫơʋǿࡳ˖ࢳɢȶˁȶƎʠ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔȍȶɽȶˁơǌȶȍʠŹɽǫȝˊˁˊ˛ɽ˖ơǿȥǫơɽȇȶȥʋŔȇ࢛
ʋȶˁŔȝŔɽǫƴʠɢɭ˖ơƎȥǫȶ˖-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊ࢘ɢȶˁǫȥȥŔˁʋơɭȟǫȥǫơࠄƎȥǫȶƎƎŔʋˊˁȇʋȸɭơǿŹˊȝȶʋȶȟȶ˛ȍǫˁơɢȶˁǫŔƎȶȟǫƅ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊȶࢳ˖ŔǫɽʋȥǫŔȝˊƃǠȇȶɽ˖ʋŔƃǠ
ǫɢɭ˖ơɽȝŔƅƎȶȇʠȟơȥʋŔƃǿƴɢȶʋˁǫơɭƎ˖ŔǿŰƃŰ˖Ŕǿɿƃǫơ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔࡳ

ॻࠁ߿ࡳŁŔɽŔƎˊʠɽʋŔȍŔȥǫŔǫˁˊɢȝŔʋˊɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁȍơƃ˖ơȥǫŔɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠȶɭŔ˖
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊ
ࠀࡳ áȶȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫʠ˖ŔˁǫŔƎȶȟǫơȥǫŔȶ˖Ŕǿɿƃǫʠ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔǫɢȶʋˁǫơɭƎ˖ơȥǫʠȶŹǿƴƃǫŔ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔȶƃǠɭȶȥŰʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁŰ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊɽɢơȝȥǫŔɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫơʠŹơ˖ɢǫơ࢛
ƃ˖ơȥǫȶˁơˁˊȥǫȇŔǿŰƃơ˖˖ŔȇɭơɽʠʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔࡳ
ࠁࡳ Łˁɭȶʋȇȶɽ˖ʋȸˁɢɭ˖ˊɽȝʠǌʠǿŰƃˊƃǠ˖ʋˊʋʠȝʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁȍơƃ˖ơȥǫŔɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊƎȶȇȶȥˊˁŔȥˊǿơɽʋɢȶɢɭ˖ơ˖
˖ŔɢȝŔʋƴŹơ˖ɢȶɿɭơƎȥǫȶˁˊɽʋŔˁƃȶȟɭŔƃǠʠȥȇȸˁࡳ
ࠂࡳ ĭɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠǌƎˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȟʠɽǫŔȝɢȶȇɭˊƅȇȶɽ˖ʋˊˁơˁȝŔɽȥˊȟ˖Ŕȇɭơɽǫơ˖ɢȶˁȶƎʠŹɭŔȇʠŔȇƃơɢʋŔƃǿǫɢɭ˖ơ˖ɢȍŔƃȸˁȇƴȟơƎˊƃ˖ȥŰɽɢȶɽȶŹʠɭȶ˖ȍǫƃ˖ơȥǫŔ˖ǌȶƎ࢛
ȥơǌȶ˖¶ĭčþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳƎȶȇȶȥʠǿơǫƃǠ˖ˁɭȶʋʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠȍʠŹȶɽȶŹǫơȇʋȸɭŔɢȶȥǫȶɽȝŔʋơȇȶɽ˖ʋˊࡳ

èȶ˖Ǝ˖ǫŔȝzĪčŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȥŔɽʋƴɢɽʋˁȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊƃǠˁˊɢŔƎȇȸˁ
ॻࠁࠀࡳáɭ˖ơƎȟǫȶʋǫ˖ŔȇɭơɽʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȥŔɽʋƴɢɽʋˁȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊƃǠˁˊɢŔƎȇȸˁ
ࠀࡳ áɭ˖ơƎȟǫȶʋơȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔǿơɽʋɭˊ˖ˊȇȶȥŔɽʋƴɢɽʋˁȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊƃǠˁˊɢŔƎȇȸˁࡳ
ࠁࡳ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳɢȶȥȶɽǫȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƅ˖Ŕɭˊ˖ˊȇȶ
ࠀ ɿȟǫơɭƃǫ
ࠁ ʋɭˁŔȝơǌȶʠɽ˖ƃ˖ơɭŹȇʠȥŔ˖Ǝɭȶˁǫʠ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ˖ŔǫɽʋȥǫŔȝˊƃǠˁɽȇʠʋơȇȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁơǌȶˁˊɢŔƎȇʠɢȶˁɽʋŔȝơˁȶȇɭơɽǫơȶƃǠɭȶȥˊࡳ

ॻࠁࠁࡳĭˊȝŰƃ˖ơȥǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫˁʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫʠȥŔɽʋƴɢɽʋˁȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊƃǠˁˊɢŔƎȇȸˁ
ࠀࡳ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơɢȶȥȶɽǫȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫ˖ǌȶƎȥǫơ˖ॻࠆࡳ
ࠁࡳ ŁŔȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊˁˊɢŔƎơȇȥǫơʠˁŔ˛Ŕɽǫƴ˖ƎŔɭ˖ơȧˁˊˁȶȝŔȥˊƃǠɢɭȶƃơɽŔȟǫ˖ŔƃǠȶƎ˖ŰƃˊȟǫˁơˁȥŰʋɭ˖ȶɭǌŔȥǫ˖ȟʠȍʠƎ˖ȇǫơǌȶ˖ŔˁŔȝʠȇɭˁȶʋȶȇʠʠƎŔɭʠȟȸ˖ǌʠȥŔ࢛
ǌȝơǌȶ˖Ŕʋɭ˖ˊȟŔȥǫŔȇɭŰ˛ơȥǫŔˁˊȍơˁʠȇɭˁǫƎȶȟȸ˖ǌʠࡳ
ࠂࡳ ¶ƃǠɭȶȥŰʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁŰȥǫơɽŰȶŹǿƴʋơȥŔɽʋƴɢɽʋˁŔȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊƃǠˁˊɢŔƎȇȸˁɢȶˁɽʋŔȝˊƃǠˁɽȇʠʋơȇ
ࠀ ȥǫơˁȝŔɿƃǫˁơǌȶȍơƃ˖ơȥǫŔŔȍŹȶȥǫơˁȝŔɿƃǫˁǫơˁˊȇȶȥŔȥˊƃǠ˖ŔŹǫơǌȸˁȥŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȟ
ࠁ ǫȥǉơȇƃǿǫƃǠˊŹŔ˛ơˁˁˊȥǫȇʠɭŔȥȶƎȥǫơɽǫȶȥˊƃǠˁˁˊɢŔƎȇʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊ˖ȶɽʋŔȝ˖ŔȇŔ˛ȶȥˊˁǫɭʠɽơȟǫࡹȍʠŹŹŔȇʋơɭǫŰƃǠȶɭȶŹȶʋˁȸɭƃ˖ŰࡸƎȶɭŔȥȶƎȥǫơɽǫȶȥˊƃǠˁˁˊ࢛
ɢŔƎȇʠȥǫơ˖Ŕȍǫƃ˖Ŕɽǫƴȥǫơ˖ȥŔƃ˖ȥˊƃǠȶʋŔɭƅȥŔɽȇȸɭȇŔȶɭŔ˖Źȝȶȥˊɿȍʠ˖ȶˁơǿࡸȥŔɽʋƴɢɽʋˁŔ˖ŔȇŔ˛ơȧˁǫɭʠɽȶˁˊƃǠǫࡹȍʠŹŹŔȇʋơɭˊǿȥˊƃǠɢȶˁɽʋŔȝơˁˁˊȥǫȇʠȶʋŔɭƅˁƃ˖Ŕ࢛
ɽǫơˁˊɢŔƎȇʠȍʠŹˁɢȸ˘ȥǫơǿɽ˖ˊȟȶȇɭơɽǫơȥǫơɽŰȶŹǿƴʋơȶƃǠɭȶȥŰʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁŰࡸȶǌɭŔȥǫƃ˖ơȥǫʠʋơȟʠȥǫơɢȶƎȍơǌŔǿŰˁɿƃǫơȇȍǫ˖ȥŔȶɭŔ˖ʋƴ˛ơƃ
ࠂ ˖ŔʋɭʠƃǫŔɢɭ˖ơˁȶƎʠɢȶȇŔɭȟȶˁơǌȶˁˁˊȥǫȇʠɽɢȶ˛ˊƃǫŔɢȝˊȥȥˊƃǠŔȍŹȶɽʋŔȝˊƃǠɽʠŹɽʋŔȥƃǿǫ
ࠃ ɢɭ˖ơɢʠȇȍǫȥŹɭ˖ʠɽ˖ȥˊƃǠȍʠŹɢɭ˖ơɢʠȇȍǫȥɢŔƃǠˁǫȥȶˁˊƃǠƃǠˊŹŔ˛ơɢȶˁɽʋŔȝˊȶȥơˁȥŔɽʋƴɢɽʋˁǫơȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁơǌȶˁˊɢŔƎȇʠ
ࠄ ʠɽ˖ȇȶƎ˖ơȥǫŔƎˊɽȇȸˁȟǫƴƎ˖ˊȇɭƴǌȶˁˊƃǠȇɭˁŔˁǫơȥǫŔ˖ȶɭǌŔȥȸˁˁơˁȥƴʋɭ˖ȥˊƃǠƃǠˊŹŔ˛ơɢɭ˖ˊƃ˖ˊȥŰɢȶˁɽʋŔȥǫŔˁˁࡳʠɽ˖ȇȶƎ˖ơȧŹˊȝȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊˁˊɢŔƎơȇ
ࠅ ŔʋŔȇȸˁơɢǫȍơɢɽǿǫʠʋɭŔʋˊɢɭ˖ˊʋȶȟȥȶɿƃǫɽɢȶˁȶƎȶˁŔȥˊƃǠɢɭ˖ˊƃ˖ˊȥŰƃǠȶɭȶŹȶˁŰࡳ
ࠃࡳ ŁŔȥŔɽʋƴɢɽʋˁŔȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁơǌȶˁˊɢŔƎȇʠȥǫơʠ˖ȥŔǿơɽǫƴʋɭˁŔȝơǌȶʠɽ˖ƃ˖ơɭŹȇʠȥŔ˖ƎɭȶˁǫʠȍʠŹɿȟǫơɭƃǫǿơɿȍǫȥŔɽʋŰɢǫȝˊȶȥơɢȶʠɢȝˊˁǫơࠁࠃȟǫơɽǫƴƃˊȶƎȥǫơɽ˖ƃ˖ƴ࢛
ɿȍǫˁơǌȶˁˊɢŔƎȇʠࡳ
ࠄࡳ ĭˁŔɭǫŔȥƃǫơáȶƎɽʋŔˁȶˁˊȟþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơȶƎɢȶˁǫŔƎŔ˖Ŕɽ˖ȇȶƎˊŹƴƎŰƃơȥŔɽʋƴɢɽʋˁơȟƃǠȶɭȸŹɢɭ˖ơˁȍơȇȝˊƃǠࡳ
ࠅࡳ áȶȥŔƎʋȶþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơȶƎɢȶˁǫŔƎŔ˖Ŕɽ˖ȇȶƎˊŹƴƎŰƃơȥŔɽʋƴɢɽʋˁơȟʠɢɭŔˁǫŔȥǫŔɽɢȶɭʋȸˁˁˊɽȶȇǫơǌȶɭˊ˖ˊȇŔȶǫȍơ˖ŔȇɭơɽȶƃǠɭȶȥˊȥǫơ˖ȶɽʋŔȝɭȶ˖ɽ˖ơɭ˖ȶȥˊ
o ʠɢɭŔˁǫŔȥǫơɽɢȶɭʋȸˁˁˊɽȶȇǫơǌȶɭˊ˖ˊȇŔࡳ

ॻࠁࠂࡳáȶɽʋƴɢȶˁŔȥǫơˁƃơȍʠȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫŔɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȥŔɽʋƴɢɽʋˁȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊƃǠˁˊɢŔƎȇȸˁ
ࠀࡳ ¥ǫơ˖Ŕȍơ˛ȥǫơȶƎȶŹȶˁǫŰ˖ȇȸˁȶȇɭơɿȍȶȥˊƃǠˁॻࠇȇʋȸɭơɽʋȶɽȶˁŔƅȥŔȍơ˛ˊȶƎɢȶˁǫơƎȥǫȶˁƃơȍʠȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫŔɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶ
ࠀ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊࡹʠɢɭŔˁȥǫȶȥˊɢȶˁǫȥǫơȥ˖ȝȶ˛ˊƅ˖ŔˁǫŔƎȶȟǫơȥǫơȶ˖Ŕǿɿƃǫʠ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔࡹˁȥǫȶɽơȇȶˁˊɢȝŔʋƴɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶơȍơȇʋɭȶȥǫƃ˖ȥǫơɢɭ˖ơ˖
ɽʋɭȶȥƴǫȥʋơɭȥơʋȶˁŰþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳʋơȍơǉȶȥǫƃ˖ȥǫơȍʠŹɢǫɽơȟȥǫơࡸ
ࠁ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊɢȶˁǫȥǫơȥɢȶˁǫŔƎȶȟǫƅþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȶ˖Ŕȇȶȧƃ˖ơȥǫʠȍơƃ˖ơȥǫŔǫɭơǠŔŹǫȍǫʋŔƃǿǫȶɭŔ˖ƎȶȝŰƃ˖ˊƅƎȶȇʠȟơȥʋŔƃǿƴȟơƎˊƃ˖ȥŰ˖ɢɭ˖ơŹǫơǌʠȍơƃ˖ơȥǫŔǫɭơ࢛
ǠŔŹǫȍǫʋŔƃǿǫࡳáȶ˖Ŕȇȶȧƃ˖ơȥǫʠȍơƃ˖ơȥǫŔþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȟȶ˛ơɽȇǫơɭȶˁŔƅʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȥŔɢȶˁȶȝŔȥŰɢɭ˖ơ˖ɽǫơŹǫơȥŔʋơɭˊʋȶɭǫʠȟáȶȍɽȇǫȇȶȟǫɽǿƴȍơȇŔɭɽȇŰȇʋȸɭŔ
ȶɭ˖ơȇȥǫơɽʋȶɢǫơȧʋɭˁŔȝơǌȶʠɽ˖ƃ˖ơɭŹȇʠȥŔ˖ƎɭȶˁǫʠࡳčŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊǿơɽʋ˖ȶŹȶˁǫŰ˖Ŕȥˊɢɭ˖ơƎɽʋŔˁǫƅȇȶȟǫɽǿǫȍơȇŔɭɽȇǫơǿˁɽ˖ơȍȇŰɢȶɽǫŔƎŔȥŰƎȶȇʠȟơȥʋŔƃǿƴȟơ࢛
Ǝˊƃ˖ȥŰǫࢳɢȶƎƎŔƅɽǫƴŹŔƎŔȥǫȶȟȍơȇŔɭɽȇǫȟࡳþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳɢȶȇɭˊˁŔȇȶɽ˖ʋˊɽʋŔˁǫơȥǫŔɽǫƴʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȥŔȇȶȟǫɽǿƴȍơȇŔɭɽȇŰˁʋˊȟƎȶǿŔ˖ƎʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ
ȥŔʋơɭˊʋȶɭǫʠȟáȶȍɽȇǫǫˁˊȥŔǌɭȶƎ˖ơȥǫơȍơȇŔɭ˖ˊࡳȶɽ˖ʋˊƎȶǿŔ˖ƎʠǫȥȥˊȟɿɭȶƎȇǫơȟʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠȥǫ˛ȇȶȟʠȥǫȇŔƃǿŔɢʠŹȍǫƃ˖ȥŔɽŰɭơǉʠȥƎȶˁŔȥơǿơɿȍǫǿơǌȶˁˊŹȸɭŹˊȝ
ʠ˖ŔɽŔƎȥǫȶȥˊࡳ¶ƎƎơƃˊ˖ǿǫȇȶȟǫɽǿǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȟȶ˛ơ˖ȝȶ˛ˊƅȶƎˁȶȝŔȥǫơ
ࠂ ʠɢɭŔˁȥǫȶȥˊɢȶˁǫȥǫơȥƎȶȝŰƃ˖ˊƅƎȶȇʠȟơȥʋŔƃǿƴȟơƎˊƃ˖ȥŰ˖ɢɭ˖ơŹǫơǌʠȍơƃ˖ơȥǫŔǫɭơǠŔŹǫȍǫʋŔƃǿǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶǿơ˛ơȍǫʠɢɭŔˁȥǫȶȥˊʋŔȇǫơƎȶȇʠȟơȥʋˊɢȶɽǫŔƎŔ
ȍʠŹȟȶ˛ơǿơʠ˖ˊɽȇŔƅȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơɢɭ˖ơɢǫɽȸˁȶŹȶˁǫŰ˖ʠǿŰƃơǌȶɢɭŔˁŔȶƎɢǫɽɽȇɭȸƃȶȥơǌȶŔȇʋʠ˖ǌȶȥʠȶɭŔ˖ǌƎˊʠɢɭŔˁȥǫȶȥˊǿơɽʋˁˊ˖ȥŔƃ˖ȶȥˊǫȟǫơȥȥǫơ࢘Ǝȶȇʠ࢛
ȟơȥʋɽʋˁǫơɭƎ˖ŔǿŰƃˊʋȶ˛ɽŔȟȶɿƅʠɢɭŔˁȥǫȶȥơǌȶࡳĭɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠŹɭŔȇʠȶɽȶŹˊˁɽȇŔ˖ŔȥơǿǫȟǫơȥȥǫơˁˊɽʋƴɢʠǿŰƃˊȶˁˊɢȝŔʋƴɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶƃ˖ȝȶ࢛
ȥơȇɭȶƎ˖ǫȥˊɢȶˁǫȥǫơȥɢɭ˖ơƎȝȶ˛ˊƅɭȸˁȥǫơ˛ƎȶȇʠȟơȥʋɽʋˁǫơɭƎ˖ŔǿŰƃˊɢȶȇɭơˁǫơȧɽʋˁȶȍʠŹɢȶˁǫȥȶˁŔƃʋˁȶ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȟࡳ

ॻࠁࠃࡳŁŔɽŔƎˊʠɽʋŔȍŔȥǫŔǫˁˊɢȝŔʋˊɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶˁʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫʠȥŔɽʋƴɢɽʋˁȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊƃǠˁˊɢŔƎȇȸˁ
ࠀࡳ ŁŔɽŔƎȥȶɿƅɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫŔ˖ʋˊʋʠȝʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȥŔɽʋƴɢɽʋˁȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊƃǠˁˊɢŔƎȇȸˁʠɽʋŔȍŔɽǫƴɢȶɽʋˁǫơɭƎ˖ơȥǫʠ˛ơǫɽʋȥǫơǿơ˖ˁǫŰ˖ơȇɢɭ˖ˊƃ˖ˊȥȶˁȶ࢛ɽȇʠʋȇȶˁˊ
ɢȶȟǫƴƎ˖ˊȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊȟˁˊɢŔƎȇǫơȟŔࢳɿȟǫơɭƃǫŰȍʠŹʋɭˁŔȝˊȟʠɽ˖ƃ˖ơɭŹȇǫơȟȥŔ˖Ǝɭȶˁǫʠࡳ
ࠁࡳ čɽʋŔȍơȥǫơ˖ˁǫŰ˖ȇʠɢɭ˖ˊƃ˖ˊȥȶˁȶ࢛ɽȇʠʋȇȶˁơǌȶȶɭŔ˖ɽʋȶɢȥǫŔʋɭˁŔȝơǌȶʠɽ˖ƃ˖ơɭŹȇʠȥŔ˖ƎɭȶˁǫʠȥŔɽʋƴɢʠǿơȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơƎȶɽʋŔɭƃ˖ȶȥơǿƎȶȇʠȟơȥʋŔƃǿǫȟơƎˊƃ˖ȥơǿ
ǫˁˊȥǫȇȸˁŹŔƎŔȥǫŔɢɭ˖ơɢɭȶˁŔƎ˖ȶȥơǌȶɢɭ˖ơ˖ȍơȇŔɭ˖ŔɢȶˁȶȝŔȥơǌȶɢɭ˖ơ˖þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳáɭȶƃơȥʋʋɭˁŔȝơǌȶʠɽ˖ƃ˖ơɭŹȇʠȥŔ˖ƎɭȶˁǫʠȶȇɭơɿȍŔɽǫƴȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơʋŔŹơȍǫ
ȥȶɭȟʠɽ˖ƃ˖ơɭŹȇʠȥŔ˖ƎɭȶˁǫʠɽʋȶɽȶˁŔȥơǿɢɭ˖ˊȶɭ˖ơȇŔȥǫʠȶȥŔɽʋƴɢɽʋˁŔƃǠˁˊɢŔƎȇȸˁɢɭ˖ˊɢɭŔƃˊȶɭŔ˖ˁࢳƎɭȶƎ˖ơƎȶɢɭŔƃˊɽʋŔȥȶˁǫŰƃơǿ˖ŔȝŰƃ˖ȥǫȇƎȶèȶ˖ɢȶɭ˖ŰƎ˖ơ࢛
ȥǫŔ¡ǫȥǫɽʋɭŔáɭŔƃˊǫáȶȍǫʋˊȇǫòɢȶȝơƃ˖ȥơǿ˖ࢳƎȥǫŔࠀࠇǌɭʠƎȥǫŔࠁ߿߿ࠁɭࡳˁɽɢɭŔˁǫơɽ˖ƃ˖ơǌȸȝȶˁˊƃǠ˖ŔɽŔƎȶɭ˖ơȇŔȥǫŔȶɽʋŔȝˊȟȍʠŹƎȝʠǌȶʋɭˁŔȝˊȟʠɽ˖ƃ˖ơɭŹȇʠȥŔ˖Ǝɭȶˁǫʠ
ʋɭˊŹʠɢȶɽʋƴɢȶˁŔȥǫŔɢɭ˖ˊʠɽʋŔȍŔȥǫʠʋơǌȶʠɽ˖ƃ˖ơɭŹȇʠȶɭŔ˖ɢȶɽʋƴɢȶˁŔȥǫŔȶˁˊɢȝŔʋƴǿơƎȥȶɭŔ˖ȶˁơǌȶȶƎɽ˖ȇȶƎȶˁŔȥǫŔࡳ

čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơɢȶƎɭȸ˛ȥơƎȍŔȍǫơȥʋȸˁ eɭơƃȶɽqȶȍǫƎŔˊòɢࡳ˖ȶࡳȶࡳ ঀþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳࠁ߿ࠁ߿
ॻࠁ߿ࡳŁŔɽŔƎˊʠɽʋŔȍŔȥǫŔǫˁˊɢȝŔʋˊɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁȍơƃ˖ơȥǫŔɭŔʋȶˁȥǫƃʋˁŔǫʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠȶɭŔ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɢȶȟȶƃˊˁɢȶƎɭȸ˛ˊ

ࠀࠄ

ࠂࡳ òʋȶɢǫơȧʋɭˁŔȝơǌȶʠɽ˖ƃ˖ơɭŹȇʠȥŔ˖ƎɭȶˁǫʠʠɽʋŔȍŔȥˊǿơɽʋȥǫơ˖ˁȝȶƃ˖ȥǫơɢȶ˖Ŕȇȶȧƃ˖ơȥǫʠȍơƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ˖ʠˁ˖ǌȍƴƎȥǫơȥǫơȟ˖Ŕȍơƃȶȥơǌȶɢɭ˖ơ˖ȍơȇŔɭ˖Ŕ
ȶȇɭơɽʠȍơƃ˖ơȥǫŔʠɽɢɭŔˁȥǫŔǿŰƃơǌȶࡳ
ࠃࡳ ơ˛ơȍǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȶʋɭ˖ˊȟŔȝɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơ˖ʋˊʋʠȝʠʠɽ˖ƃ˖ơɭŹȇʠȥŔ˖ƎɭȶˁǫʠŔࢳȥŔɽʋƴɢȥǫơ˖ȟŔɭȝˁƃǫŰǌʠࠀࠁȟǫơɽǫƴƃˊȶƎƎŔʋˊ˖ŔǫɽʋȥǫơȥǫŔȥǫơ࢛
ɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁơǌȶˁˊɢŔƎȇʠȥŔɽȇʠʋơȇʋơǌȶɽŔȟơǌȶ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔʋȶɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơ˖ʋˊʋʠȝʠɿȟǫơɭƃǫȥŔȍơ˛ȥơʠɢɭŔˁȥǫȶȥơȟʠǿơɽʋɢȶȟȥǫơǿɽ˖ȶȥơȶȇˁȶʋƴ
ˁˊɢȝŔƃȶȥŰˁƃ˖ơɿȥǫơǿʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠࡳ
ࠄࡳ ơ˛ơȍǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊ˖ȟŔɭȝɢɭ˖ơƎʠɽʋŔȍơȥǫơȟɽʋȶɢȥǫŔʋɭˁŔȝơǌȶʠɽ˖ƃ˖ơɭŹȇʠȥŔ˖ƎɭȶˁǫʠŔǿơǌȶɿȟǫơɭƅȥǫơɢȶ˖ȶɽʋŔˁŔȝŔˁ˖ˁǫŰ˖ȇʠɢɭ˖ˊƃ˖ˊȥȶˁˊȟ˖ȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊȟ
ˁˊɢŔƎȇǫơȟɢȶƎɽʋŔˁƴƎȶʠɽʋŔȍơȥǫŔɢɭ˖ơ˖þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳˁˊɽȶȇȶɿƃǫɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶˁˊɢȝŔƃȶȥơǌȶʠɢɭŔˁȥǫȶȥơȟʠɽʋŔȥȶˁǫɢɭ˖ˊɢʠɽ˖ƃ˖Ŕȍȥˊɽʋȶ࢛
ɢǫơȧʠɽ˖ƃ˖ơɭŹȇʠȥŔ˖ƎɭȶˁǫʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶʠɽʋŔȍŔȥˊȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơƎȶȇʠȟơȥʋŔƃǿǫȟơƎˊƃ˖ȥơǿǫȶɢǫȥǫǫȍơȇŔɭ˖ˊࡳ
ࠅࡳ ĭɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠǌƎˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊ˖ȟŔɭȝȥŔɽȇʠʋơȇȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁơǌȶˁˊɢŔƎȇʠþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳʠɽʋŔȍŔˁˊɽȶȇȶɿƅǫ˖ŔɽŔƎȥȶɿƅɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶȶɭŔ˖
ʠɢɭŔˁȥǫȶȥˊƃǠȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơ
ࠀ Ǝȶȇʠȟơȥʋȸˁȥǫơ˖ŹƴƎȥˊƃǠƎȶʠɽʋŔȍơȥǫŔ˖ŔɽŔƎȥȶɿƃǫǫˁˊɽȶȇȶɿƃǫɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫŔ
ࠁ Ŕȇʋʠ˖ǌȶȥʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁɭŔ˖˖ƎȶȇʠȟơȥʋŔȟǫˁɽȇŔ˖ʠǿŰƃˊȟǫɢɭ˖ˊƃ˖ˊȥƴ˖ǌȶȥʠƎȶȇʠȟơȥʋȸˁɽʋˁǫơɭƎ˖ŔǿŰƃˊƃǠɢȶȇɭơˁǫơȧɽʋˁȶȍʠŹɢȶˁǫȥȶˁŔƃʋˁȶ˖ࢳʠŹơ˖࢛
ɢǫơƃ˖ȶȥˊȟʠɢɭŔˁȥǫȶȥˊƃǠŔȍŹȶʋơ˛ǫȥȥˊƃǠƎȶȇʠȟơȥʋȸˁ˖ȇʋȸɭˊƃǠˁˊȥǫȇŔ˛ơɽŰɽɢŔƎȇȶŹǫơɭƃŔȟǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ
 ƃ ǠˊŹŔ˛ơʠɢɭŔˁȥǫȶȥˊǿơɽʋȶɽȶŹŰȇʋȸɭŔʋŔȇǫƃǠƎȶȇʠȟơȥʋȸˁȥǫơ ɢȶɽǫŔƎŔǫ ȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơɢɭ˖ơɢǫɽȸˁɢȶˁɽ˖ơƃǠȥǫơȶŹȶˁǫŰ˖ʠǿŰƃơǌȶɢɭŔˁŔɢȶȍɽȇǫơǌȶȥǫơȟȶ˛ơǫƃǠ ʠ˖ˊɽȇŔƅࡳ
ࠆࡳ ôˁǫŔƎƃ˖ơȥǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơ˖ʋˊʋʠȝʠɿȟǫơɭƃǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳˁˊɢȝŔƃŔʠɢɭŔˁȥǫȶȥơȟʠࡳ

èȶ˖Ǝ˖ǫŔȝĪčŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ
ॻࠁࠄࡳáɭ˖ơƎȟǫȶʋǫ˖ŔȇɭơɽʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ
ࠀࡳ áɭ˖ơƎȟǫȶʋơȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔǿơɽʋŹŔǌŔ˛ɢȶƎɭȸ˛ȥˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶࡳ
ࠁࡳ čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȟŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶȶŹǿƴʋơɽŰ
ࠀ ȶƎ˖ǫơ˛
ࠁ ȶŹʠˁǫơ
ࠂ ƎɭȶŹȥơʠɭ˖ŰƎ˖ơȥǫŔơȍơȇʋɭˊƃ˖ȥơɽʠɽ˖ŔɭȇŔ˛ơȍŔ˖ȇȶȍȶȇȸˁȇŔɢɭȶɽʋȶˁȥǫƃŔǌȶȍŔɭȇŔƎơɢǫȍŔʋȶɭɽ˖ƃ˖ȶʋȇŔƎȶ˖ƴŹȸˁ
ࠃ ɢɭ˖ˊŹȶɭˊʋȶŔȍơʋȶˁơǫȇȶɽȟơʋˊȇǫ
ࠄ ˁȸ˖ȇǫƎ˖ǫơƃǫƴƃơǫǫȥˁŔȍǫƎ˖ȇǫơ
ࠅ ȥŔȟǫȶʋˊǫɿɢǫˁȶɭˊ
ࠆ ɽɢɭ˖ƴʋɽɢȶɭʋȶˁˊ
ࠇ ɢɭ˖ơȥȶɿȥˊɽɢɭ˖ƴʋơȍơȇʋɭȶȥǫƃ˖ȥˊ˖ȥŔǿƎʠǿŰƃˊɽǫƴɢȶƎŹơ˖ɢȶɿɭơƎȥǫŰȶɢǫơȇŰʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶࡳ
ࠂࡳ ŁŔȇɭơɽʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȶŹơǿȟʠǿơʠʋɭŔʋƴ˖ȥǫɽ˖ƃ˖ơȥǫơȍʠŹʠɽ˖ȇȶƎ˖ơȥǫơŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶˁɽȇʠʋơȇ
ࠀ ɭŔŹʠȥȇʠ
ࠁ ȇɭŔƎ˖ǫơ˛ˊ˖ˁȝŔȟŔȥǫơȟ
ࠂ ˁˊɢŔƎȇʠɿɭȶƎȇŔʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠ
ࠃ ȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁơǌȶˁˊɢŔƎȇʠȍʠŹȥŔǌȝơǌȶ˖ŔƃǠȶɭȶˁŔȥǫŔˁˁˊȥǫȇʠȇʋȸɭơǌȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊɽʋɭŔƃǫȝȟȶ˛ȍǫˁȶɿƅȶɢǫơȇǫȥŔƎŹŔǌŔ˛ơȟɢȶƎɭȸ˛ȥˊȟ
ࠄ ȶǌȥǫŔǠʠɭŔǌŔȥʠɢȶˁȶƎ˖ǫʠƎơɭ˖ơȥǫŔɢǫȶɭʠȥŔˁˊŹʠƃǠʠƎơɽ˖ƃ˖ʠȥŔˁŔȍȥơǌȶȍŔˁǫȥˊʋɭ˖ƴɽǫơȥǫŔ˖ǫơȟǫʠɢŔƎȇʠɢȶǿŔ˖Ǝʠɢȶˁǫơʋɭ˖ȥơǌȶȶɭŔ˖ˁˊƎȶɽʋŔȥǫŔɽǫƴ
ˁȶƎˊ˖ʠɭ˖ŰƎ˖ơȧˁȶƎȥȶ࢛ȇŔȥŔȍǫ˖ŔƃˊǿȥˊƃǠ
ࠅ ˁǫȥˊɢɭ˖ơˁȶ˘ȥǫȇŔ˖ŔˁȶƎȶˁơǌȶˁɽʋȶɽʠȥȇʠƎȶŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶɢȶˁǫơɭ˖ȶȥơǌȶƎȶɢɭ˖ơˁȶ˖ʠȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơȍǫɽʋʠɢɭ˖ơˁȶ˖ȶˁơǌȶ
ࠆ ˁǫȥˊɢɭ˖ơƃǠȶˁŔȍȥǫŹŔǌŔ˛ʠˁɽʋȶɽʠȥȇʠƎȶŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶȇʋȸɭˊ˖ȶɽʋŔȝȶƎƎŔȥˊ˖ŔɢȶȇˁǫʋȶˁŔȥǫơȟࡳ

ॻࠁࠅࡳĭˊȝŰƃ˖ơȥǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫˁʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫʠŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ
ࠀࡳ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơɢȶȥȶɽǫȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫ˖ǌȶƎȥǫơ˖ॻࠆࡳ
ࠁࡳ ¶ƃǠɭȶȥŰȥǫơɽŰȶŹǿƴʋơ
ࠀ ǉʠʋɭŔ
ࠁ ɢɭ˖ơƎȟǫȶʋˊɽȝʠ˛ŰƃơƎ˖ǫŔȝŔȍȥȶɿƃǫǠŔȥƎȍȶˁơǿʠɽȝʠǌȶˁơǿȍʠŹɢɭȶƎʠȇƃˊǿȥơǿ
ࠂ ʋơȍơǉȶȥˊȇȶȟȸɭȇȶˁơ
ࠃ ɢɭ˖ơƎȟǫȶʋˊɽɢȶ˖Ŕȍǫɽʋˊˁॻࠁࠄʠɽʋࡳࠁࡳ
ࠂࡳ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơȶƎɢȶˁǫŔƎŔ˖Ŕɽ˖ȇȶƎˊ
ࠀ ɢȶȍơǌŔǿŰƃơȥŔʠɽ˖ȇȶƎ˖ơȥǫʠŹŰƎ˘ȇɭŔƎ˖ǫơ˛ˊˁˊɢȶɽŔ˛ơȥǫŔɢȶǿŔ˖ƎʠɽŔȟȶƃǠȶƎȶˁơǌȶ
ࠁ ɢȶˁɽʋŔȝơˁɽȇʠʋơȇȇɭŔƎ˖ǫơ˛ˊŹơ˖ˁȝŔȟŔȥǫŔȍʠŹɢɭ˖ˊʠ˛ˊƃǫʠƎȶɭŔŹǫŔȥˊƃǠȇȍʠƃ˖ˊ
ࠂ ɢȶȍơǌŔǿŰƃơȥŔʠɽ˖ȇȶƎ˖ơȥǫʠ˖ȥǫɽ˖ƃ˖ơȥǫʠŹŰƎ˘ʠʋɭŔƃǫơɭ˖ơƃ˖ˊˁ˖ˁǫŰ˖ȇʠ˖ǫƃǠʠ˛ˊˁŔȥǫơȟɽŔȟȶ˖ŔɢŔȍơȥǫơȟɽŔȟȶ˖ơɢɽʠƃǫơȟȍʠŹˁˊƃǫơȇǫơȟŔɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠɭ˖ơ࢛
ƃ˖ˊʋȝʠȇŰƃˊƃǠɽǫƴȍʠŹˁࢳȶɢŔȇȶˁŔȥǫʠɽ˖ȇȍŔȥˊȟ࢘ɢȶʋȝʠƃ˖ơȥǫơȟ
ࠃ ɢȶˁɽʋŔȝơ ˁ ŔɢŔɭŔʋŔƃǠ ʠɭ˖ŰƎ˖ơȥǫŔƃǠ ơȍơȇʋɭˊƃ˖ȥˊƃǠ ǫ ơȍơȇʋɭȶȥǫƃ˖ȥˊƃǠ ˁɽȇʠʋơȇ ǫƃǠ ˁŔƎ ȍʠŹ Ǝ˖ǫŔȝŔȥǫŔ ɢɭŰƎʠ ơȍơȇʋɭˊƃ˖ȥơǌȶ ɢȶƎƃ˖Ŕɽ ơȇɽɢȍȶŔʋŔƃǿǫ ƃǠˊŹŔ
˛ơƎ˖ǫŔȝŔȥǫơɢɭŰƎʠơȍơȇʋɭˊƃ˖ȥơǌȶˁˊˁȶȝŔȝȶɢȶ˛Ŕɭ
ࠄ ˁˊɭ˖ŰƎ˖ȶȥơɢɭ˖ơ˖˖ˁǫơɭ˖ƴʋŔɭȶŹŔƃʋˁȶ
ࠅ ɢȶȍơǌŔǿŰƃơˁˊȝŰƃ˖ȥǫơȥŔʠɽ˖ȇȶƎ˖ơȥǫʠȍʠŹ˖ȥǫɽ˖ƃ˖ơȥǫʠˁŔȍǫ˖ȇʠǉɭȸˁȍʠŹǫȥȥˊƃǠɢȶǿơȟȥǫȇȸˁŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ
ࠆ ɢȶˁɽʋŔȝơˁɽȇʠʋơȇȇȶȥ˪ɽȇŔʋˊ˖Ŕʋɭ˖ˊȟŔȥǫŔȍʠŹ˖ȥǫɽ˖ƃ˖ơȥǫŔɢɭ˖ơ˖ȶɭǌŔȥˊƃơȍȥơȍʠŹǫȥȥơˁȝŔƎ˖ơ
ࠇ ȥǫơ˖ǌȝȶɽ˖ȶȥơɢȶȍǫƃǿǫȍʠŹɢɭ˖ơˁȶ˘ȥǫȇȶˁǫȥǫơ˖ˁȝȶƃ˖ȥǫơɢȶɽʋˁǫơɭƎ˖ơȥǫʠ˖ŔǫɽʋȥǫơȥǫŔ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔȶŹǿƴʋơǌȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȟ
ࠈ ˖ʋˊʋʠȝʠȇʋȸɭˊƃǠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȶʋɭ˖ˊȟŔȝɭơȇȶȟɢơȥɽŔʋƴȶƎɢɭ˖ơˁȶ˘ȥǫȇŔ
ࠀ߿ ˖ʋˊʋʠȝʠȇʋȸɭˊƃǠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȶʋɭ˖ˊȟŔȝɭơȇȶȟɢơȥɽŔʋƴ˖ɢɭ˖ơƃǠȶˁŔȍȥǫŹŔǌŔ˛ʠ
ࠀࠀ ȇʋȸɭˊƃǠˁŔɭʋȶɿƅȥŔƎ˖ǫơȧˁˊɢȝŔʋˊɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔȥǫơɢɭ˖ơȇɭŔƃ˖Ŕࠂ߿Fčèࡳ
ࠃࡳ ĭˊɢȝŔʋŔȥŔȍơ˛ȥơǌȶɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶȇŔ˛ƎȶɭŔ˖ȶˁȶɢȶȟȥǫơǿɽ˖ȶȥŔ˖ȶɽʋŔȥǫơȶ30 EURࡳ

čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơɢȶƎɭȸ˛ȥơƎȍŔȍǫơȥʋȸˁ eɭơƃȶɽqȶȍǫƎŔˊòɢࡳ˖ȶࡳȶࡳ ঀþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳࠁ߿ࠁ߿
ॻࠁࠄࡳáɭ˖ơƎȟǫȶʋǫ˖ŔȇɭơɽʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ

ࠀࠅ

ॻࠁࠆࡳáȶɽʋƴɢȶˁŔȥǫơˁɭŔ˖ǫơ˖ŔǿɿƃǫŔ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ
ࠀࡳ ¥ǫơ˖Ŕȍơ˛ȥǫơȶƎȶŹȶˁǫŰ˖ȇȸˁȶȇɭơɿȍȶȥˊƃǠˁॻࠇȇʋȸɭơɽʋȶɽȶˁŔƅȥŔȍơ˛ˊȶƎɢȶˁǫơƎȥǫȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊˁƃơȍʠȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫŔɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶɢȶˁǫ࢛
ȥǫơȥ˖ŔɽʋȶɽȶˁŔƅȥŔɽʋƴɢʠǿŰƃơɿɭȶƎȇǫ
ࠀ ǿơ˛ơȍǫɽ˖ȇȶƎŔɢȶˁɽʋŔȝŔˁˁˊȥǫȇʠɭŔŹʠȥȇʠȇɭŔƎ˖ǫơ˛ˊ˖ˁȝŔȟŔȥǫơȟˁˊɢŔƎȇʠɿɭȶƎȇŔʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠ࢘ɢȶˁǫŔƎȶȟǫƅɢȶȍǫƃǿƴȥǫơ˖ˁȝȶƃ˖ȥǫơɢȶʠ˖ˊɽȇŔȥǫʠǫȥǉȶɭȟŔƃǿǫ
ȶ˖ƎŔɭ˖ơȥǫʠǫʠ˖ˊɽȇŔƅɢǫɽơȟȥơɢȶʋˁǫơɭƎ˖ơȥǫơʋơǌȶǉŔȇʋʠ˖ˁˊɽ˖ƃ˖ơǌȸȍȥǫơȥǫơȟʠʋɭŔƃȶȥˊƃǠɢɭ˖ơƎȟǫȶʋȸˁ
ࠁ ȥǫơ˖ˁȝȶƃ˖ȥǫơɢȶˁǫŔƎȶȟǫƅɢɭ˖ơˁȶ˘ȥǫȇŔȶȇŔ˛Ǝơǿɽ˖ȇȶƎ˖ǫơɢȶˁɽʋŔȝơǿˁŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥˊȟɢȶˁǫơɭ˖ȶȥˊȟƎȶɢɭ˖ơˁȶ˖ʠȍʠŹˁƃ˖ŔɽǫơǿŔ˖ƎˊɿɭȶƎȇŔȟǫȇȶȟʠȥǫ࢛
ȇŔƃǿǫɢʠŹȍǫƃ˖ȥơǿˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠǌƎˊŹŔǌŔ˛ɢȶƎɭȸ˛ȥˊ˖ȥŔǿƎȶˁŔȝɽǫƴɢȶƎŹơ˖ɢȶɿɭơƎȥǫŰȶɢǫơȇŰʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȶɭŔ˖ʠ˖ˊɽȇŔƅɢǫɽơȟȥơɢȶʋˁǫơɭƎ˖ơȥǫơʋơǌȶǉŔȇʋʠ
ࠂ ȥǫơ˖ˁȝȶƃ˖ȥǫơɢȶˁǫŔƎȶȟǫƅŔƎȟǫȥǫɽʋɭŔƃǿƴȶȇŔ˛ƎˊȟˁˊɢŔƎȇʠɽ˖ȇȶƎˊˁȟǫơǿɽƃʠ˖ŔȇˁŔʋơɭȶˁŔȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȶɭŔ˖ʠ˖ˊɽȇŔƅɢǫɽơȟȥơɢȶʋˁǫơɭƎ˖ơȥǫơʋơǌȶǉŔȇʋʠ
ࠃ ˖ȝȶ˛ˊƅˁࢳ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊˁˊɢơȝȥǫȶȥˊǉȶɭȟʠȍŔɭ˖˖ǌȝȶɽ˖ơȥǫŔɽ˖ȇȶƎˊࡳĭɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠɽ˖ȇȶƎˊɢȶˁɽʋŔȝơǿ˖ˁǫȥˊɢɭ˖ơˁȶ˘ȥǫȇŔȍʠŹɢɭ˖ơƃǠȶˁŔȍȥǫŹŔǌŔ˛ʠȥŔȍơ˛ˊƎȶ࢛
ƎŔʋȇȶˁȶƎȶȝŰƃ˖ˊƅɢǫɽơȟȥơ˖ŔɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫơȶƎɢɭ˖ơˁȶ˘ȥǫȇŔȍʠŹɢɭ˖ơƃǠȶˁŔȍȥǫŹŔǌŔ˛ʠȶ˖Ŕǌǫȥǫƴƃǫʠ˖ȥǫɽ˖ƃ˖ơȥǫʠʠɽ˖ȇȶƎ˖ơȥǫʠŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ˖ǫȥǉȶɭȟŔƃǿŰ
ƃ˖ˊŹŔǌŔ˛ɢȶƎɭȸ˛ȥˊȶƎȥŔȍŔ˖ȝɽǫƴȶɭŔ˖ȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫɭơȇȶȟɢơȥɽŔʋˊˁˊɢȝŔƃȶȥơǿʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠɢɭ˖ơ˖ɢɭ˖ơˁȶ˘ȥǫȇŔȍʠŹɢɭ˖ơƃǠȶˁŔȍȥǫƴŹŔǌŔ˛ʠ
ࠄ ƎȶɽʋŔɭƃ˖ˊƅȥŔ˛ˊƃ˖ơȥǫơ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊ˖Ǝǿƴƃǫơ˖ȥǫɽ˖ƃ˖ȶȥơǌȶŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶࡳ
ࠁࡳ ĭɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠȶƎ˖ˊɽȇŔȥǫŔɽȇɭŔƎ˖ǫȶȥˊƃǠȍʠŹʠɽ˖ȇȶƎ˖ȶȥˊƃǠɢɭ˖ơƎȟǫȶʋȸˁʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊ˖ȶŹȶˁǫŰ˖Ŕȥˊǿơɽʋȥǫơ˖ˁȝȶƃ˖ȥǫơȶʋˊȟǉŔȇƃǫơɢȶˁǫŔƎȶȟǫƅ-ơȥʋɭʠȟáȶ࢛
ȟȶƃˊȶɭŔ˖˖ˁɭȸƃǫƅˁˊɢȝŔƃȶȥơˁƃ˖ơɿȥǫơǿɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơ˖Ŕˁˁࡳɢɭ˖ơƎȟǫȶʋˊࡳ

ॻࠁࠇࡳŁŔɽŔƎˊʠɽʋŔȍŔȥǫŔǫˁˊɢȝŔʋˊɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶˁʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫʠŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ
ࠀࡳ ĭɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠɽ˖ȇȶƎˊƃŔȝȇȶˁǫʋơǿɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơˁˊɢȝŔƃŔȥơǿơɽʋˁˁˊɽȶȇȶɿƃǫɭ˖ơƃ˖ˊˁǫɽʋơǿˁŔɭʋȶɿƃǫʠʋɭŔƃȶȥơǌȶŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶࡳ
ࠁࡳ ĭɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠʠɽ˖ȇȶƎ˖ơȥǫŔɢɭ˖ơƎȟǫȶʋȸˁˁƃǠȶƎ˖ŰƃˊƃǠˁɽȇȝŔƎŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶˁˊɢȝŔƃŔɽǫƴɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơˁˁˊɽȶȇȶɿƃǫȇȶɽ˖ʋȸˁȥŔɢɭŔˁˊࡳ
ơɿȍǫȇȶɽ˖ʋˊȥŔɢɭŔˁˊɢɭ˖ơȇɭŔƃ˖ŔǿŰˁŔɭʋȶɿƅɢɭ˖ơƎȟǫȶʋʠþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳˁˊɢȝŔƃŔɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơˁˁˊɽȶȇȶɿƃǫɭ˖ơƃ˖ˊˁǫɽʋơǿǿơǌȶˁŔɭʋȶɿƃǫࡳ
ࠂࡳ ŁŔɭ˖ơƃ˖ˊˁǫɽʋŰˁŔɭʋȶɿƅɢɭ˖ơƎȟǫȶʋʠʠˁŔ˛Ŕɽǫƴȇˁȶʋƴ˖ŔǿŔȇŰȟȶ˛ȥŔȥŔŹˊƅɢɭ˖ơƎȟǫȶʋȶʋˊȟɽŔȟˊȟɢɭ˖ơ˖ȥŔƃ˖ơȥǫʠɽʋŔȥƎŔɭƎ˖ǫơǫǿŔȇȶɿƃǫɢȶȟȥǫơǿɽ˖ȶȥŰȶˁŔɭʋȶɿƅ˖ʠ˛ˊƃǫŔࡳ

èȶ˖Ǝ˖ǫŔȝĪzčŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȶɢȸ˘ȥǫơȥǫŔƎȶɽʋŔɭƃ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ
ॻࠁࠈࡳáɭ˖ơƎȟǫȶʋǫ˖ŔȇɭơɽʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȶɢȸ˘ȥǫơȥǫŔƎȶɽʋŔɭƃ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ
ࠀࡳ áɭ˖ơƎȟǫȶʋơȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔɽŰȇȶɽ˖ʋˊ˖ˁǫŰ˖Ŕȥơ˖ȶɢȸ˘ȥǫơȥǫơȟƎȶɽʋŔɭƃ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶɢȶˁǫơɭ˖ȶȥơǌȶɢɭ˖ơˁȶ˘ȥǫȇȶˁǫȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơƎȶȇʠȟơȥʋʠɢɭ˖ơˁȶ˖ȶˁơǌȶࡳ
ࠁࡳ ĭɭŔ˖ǫơȶɢȸ˘ȥǫơȥǫŔƎȶɽʋŔɭƃ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶȶƃȶȥŔǿȟȥǫơǿࠄǌȶƎ˖ǫȥþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳ˖ˁɭȸƃǫȇȶɽ˖ʋˊ˖Ŕȇʠɢʠȥǫơ˖ŹƴƎȥˊƃǠɢɭ˖ˊŹȶɭȸˁʋȶŔȍơʋȶˁˊƃǠǫȶƎ˖ǫơ˛ˊ
ɢȶƃ˖Űˁɽ˖ˊȶƎࠅǌȶƎ˖ǫȥˊȶƃ˖ơȇǫˁŔȥǫŔȥŔŹŔǌŔ˛ɢȶƎɭȸ˛ȥˊࡳ
ࠂࡳ eȸɭȥŔǌɭŔȥǫƃŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳˁˊȥȶɽǫ150 EURǫɽʋŔȥȶˁǫȍǫȟǫʋˁ˖ŔȇɭơɽǫơɽʠȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶࡳ
ࠃࡳ ĭˊɢȝŔʋŔɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔ˖ʋˊʋʠȝʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȶɢȸ˘ȥǫơȥǫŔƎȶɽʋŔɭƃ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶɢȶȟȥǫơǿɽ˖ŔɽʠȟƴʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶࡳ

ॻࠂ߿ࡳĭˊȝŰƃ˖ơȥǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫˁʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫʠȶɢȸ˘ȥǫơȥǫŔƎȶɽʋŔɭƃ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ
ࠀࡳ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơɢȶȥȶɽǫȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫ˖ǌȶƎȥǫơ˖ॻࠆࡳ
ࠁࡳ ôˁǫŔƎƃ˖ơȥǫơȥǫơɢɭ˖ˊɽȝʠǌʠǿơǌƎˊȶɢȸ˘ȥǫơȥǫơƎȶɽʋŔɭƃ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ
ࠀ ˁˊȥǫȇŔ˖˖Ŕʋɭ˖ˊȟŔȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶɢɭ˖ơ˖ˁȝŔƎ˖ơƃơȍȥơȍʠŹǫȥȥơˁȝŔƎ˖ơɢŔȧɽʋˁȶˁơ
ࠁ ȥŔɽʋŰɢǫȝȶǿʠ˛ɢȶɢȶˁɭȶƃǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶƎȶáȶȍɽȇǫȍʠŹȇɭŔǿʠɭơ˖ˊƎơȥƃǿǫࡳ
ࠂࡳ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơȶƎɢȶˁǫŔƎŔ˖Ŕȇȶɽ˖ʋˊɢȶȥǫơɽǫȶȥơȥŔ˖Ŕȇʠɢ
ࠀ ɢơɭǉʠȟ
ࠁ ɢɭ˖ˊŹȶɭȸˁʋȶŔȍơʋȶˁˊƃǠǫȶƎ˖ǫơ˛ˊɢɭ˖ơƎʠɢȝˊˁơȟࠄǌȶƎ˖ǫȥȶɢȸ˘ȥǫơȥǫŔƎȶɽʋŔɭƃ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶࡳ

ॻࠂࠀࡳáȶɽʋƴɢȶˁŔȥǫơˁƃơȍʠȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫŔɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȶɢȸ˘ȥǫơȥǫŔƎȶɽʋŔɭƃ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ
ࠀࡳ ¥ǫơ˖Ŕȍơ˛ȥǫơȶƎȶŹȶˁǫŰ˖ȇȸˁȶȇɭơɿȍȶȥˊƃǠˁॻࠇȇʋȸɭơȥŔȍơ˛ˊɽʋȶɽȶˁŔƅȶƎɢȶˁǫơƎȥǫȶˁƃơȍʠȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫŔɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊɢȶˁǫ࢛
ȥǫơȥ˖ǌȝȶɽǫƅȶɢȸ˘ȥǫơȥǫơŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶɢɭ˖ơˁȶ˘ȥǫȇȶˁǫȶɭŔ˖ʠ˖ˊɽȇŔƅȶƎȥǫơǌȶƎȶȇʠȟơȥʋˊȇʋȸɭơɢȶʋˁǫơɭƎ˖ŔǿŰȶɢȸ˘ȥǫơȥǫơŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶࡳ
ࠁࡳ Łˁɭȶʋȇȶɽ˖ʋȸˁ˖Ŕȇʠɢʠȥǫơ˖ŹƴƎȥˊƃǠɢɭ˖ˊŹȶɭȸˁʋȶŔȍơʋȶˁˊƃǠǫȶƎ˖ǫơ˛ˊȥŔɽʋƴɢʠǿơˁˊȝŰƃ˖ȥǫơȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơɢɭ˖ơȇŔ˖ŔȥˊƃǠɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶƎȶȇʠȟơȥʋȸˁ
ɢȶʋˁǫơɭƎ˖ŔǿŰƃˊƃǠɢȶȥǫơɽǫȶȥơɢɭ˖ơ˖ȥǫơǌȶȇȶɽ˖ʋˊࡳ

èȶ˖Ǝ˖ǫŔȝĪzzčŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫƃˊˁǫȍȥơǿ
ॻࠂࠁࡳáɭ˖ơƎȟǫȶʋǫ˖ŔȇɭơɽʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫƃˊˁǫȍȥơǿ
ࠀࡳ áɭ˖ơƎȟǫȶʋơȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔǿơɽʋȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƅƃˊˁǫȍȥŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶࡳ
ࠁࡳ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳɢȶȥȶɽǫȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƅ˖Ŕɽ˖ȇȶƎˊȶɽȶŹȶˁơǫɽ˖ȇȶƎˊɭ˖ơƃ˖ȶˁơˁˊɭ˖ŰƎ˖ȶȥơȶɽȶŹȶȟʋɭ˖ơƃǫȟƃ˖ˊȥơȟȥǫơƎȶ˖ˁȶȍȶȥˊȟˁ˖ˁǫŰ˖ȇʠ˖ˁˊȇȶȥˊˁŔ࢛
ȥǫơȟƃ˖ˊȥȥȶɿƃǫ˛ˊƃǫŔɢɭˊˁŔʋȥơǌȶˁȶȇɭơɽǫơȶƃǠɭȶȥˊࡳ
ࠂࡳ čȟȶˁŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȶŹơǿȟʠǿơɽ˖ȇȶƎˊŹƴƎŰƃơȥŔɽʋƴɢɽʋˁơȟˁˊɢŔƎȇʠȇʋȸɭˊȟǫŔȝȟǫơǿɽƃơˁࢳȶȇɭơɽǫơȶƃǠɭȶȥˊɢɭ˖ˊƃ˖ˊȟˁɽ˖ˊɽʋȇǫơɽ˖ȇȶƎˊŹƴƎŰƃơȥŔɽʋƴɢ࢛
ɽʋˁơȟʋơǌȶɽŔȟơǌȶˁˊɢŔƎȇʠŔȍŹȶˁˊȥǫȇŔǿŰƃơ˖ʋơǿɽŔȟơǿɢɭ˖ˊƃ˖ˊȥˊȥǫơ˖Ŕȍơ˛ȥǫơȶƎȍǫƃ˖Źˊɢȶɽ˖ȇȶƎȶˁŔȥˊƃǠʠˁŔ˛Ŕɽǫƴ˖ŔǿơƎơȥˁˊɢŔƎơȇǫɢɭ˖ˊǿȟʠǿơɽǫƴ
˛ơȟǫŔȝˊȟǫơǿɽƃơˁƃǠˁǫȍǫɢȶˁɽʋŔȥǫŔɢǫơɭˁɽ˖ơǿɽ˖ȇȶƎˊࡳ

ॻࠂࠂࡳĭˊȝŰƃ˖ơȥǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫˁʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫʠȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫƃˊˁǫȍȥơǿ
ࠀࡳ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơɢȶȥȶɽǫȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫ˖ǌȶƎȥǫơ˖ॻࠆࡳ
ࠁࡳ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơɢȶȥȶɽǫȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫ˖Ŕ
ࠀ ɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫŔˁˊȇɭŔƃ˖ŔǿŰƃơɢȶ˖Ŕ˖ŔȇɭơɽʠɽʋŔˁȶˁơǿȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫƃˊˁǫȍȥơǿʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶŹƴƎŰƃơˁˊȥǫȇǫơȟ˖ŔˁŔɭʋơǿɢɭ˖ơ˖ȥǫơǌȶʠȟȶˁˊȍʠŹɽ˖ƃ˖ơǌȸȍ࢛
ȥˊƃǠɢɭ˖ˊɭ˖ơƃ˖ơȧ
ࠁ ɽ˖ȇȶƎˊˁˊɭ˖ŰƎ˖ȶȥơɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȶɽȶŹǫơŹȍǫɽȇǫơǿȍʠŹȶɽȶŹǫơ˖ŔȇʋȸɭŰɢȶȥȶɽǫȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƅ
ࠂ ɽ˖ȇȶƎˊˁˊȥǫȇŔǿŰƃơ˖ɢȶɽǫŔƎŔȥǫŔȇǫơɭȶˁŔȥǫŔʠ˛ˊˁŔȥǫŔʠɭʠƃǠŔȟǫŔȥǫŔɢȶǿŔ˖ƎȸˁȟơƃǠŔȥǫƃ˖ȥˊƃǠɽʋŔʋȇȸˁɢȶˁǫơʋɭ˖ȥˊƃǠǫˁȶƎȥˊƃǠ
ࠃ ɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫŔɢȶˁɽʋŔȝơˁˁˊȥǫȇʠȥŔɭʠɽ˖ơȥǫŔɢɭ˖ơɢǫɽȸˁɢɭŔˁȥˊƃǠɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫŔȶƃǠŔɭŔȇʋơɭ˖ơȇŔɭȥˊȟ˖ŔɽʋɭŔʋˊȟȶɭŔȍȥơ˖ŔƎȶɿƅʠƃ˖ˊȥǫơȥǫơǫȶȶƎɽ˖ȇȶƎȶˁŔȥǫơ˖ȥŔˁǫŰ˖ȇŰ

čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơɢȶƎɭȸ˛ȥơƎȍŔȍǫơȥʋȸˁ eɭơƃȶɽqȶȍǫƎŔˊòɢࡳ˖ȶࡳȶࡳ ঀþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳࠁ߿ࠁ߿
ॻࠁࠆࡳáȶɽʋƴɢȶˁŔȥǫơˁɭŔ˖ǫơ˖ŔǿɿƃǫŔ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔŹŔǌŔ˛ʠɢȶƎɭȸ˛ȥơǌȶ

ࠀࠆ

ࠄ ʠʋɭŔʋƴȍʠŹʠɽ˖ȇȶƎ˖ơȥǫơȟǫơȥǫŔȥŔȍơ˛ŰƃơǌȶƎȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶŔȍŹȶȟǫơȥǫŔǫȥȥơǿȶɽȶŹˊɢȶˁǫơɭ˖ȶȥơǌȶˁˊȥŔǿƴʋơǌȶɢȶ˛ˊƃ˖ȶȥơǌȶȍʠŹŹƴƎŰƃơǌȶɢȶƎɢǫơƃ˖Ű
ŹŰƎ˘ȇȶȥʋɭȶȍŰʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȍʠŹȶɽȸŹ˖ŔȇʋȸɭơɢȶȥȶɽǫȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƅ
ࠅ ɽ˖ȇȶƎˊˁˊȥǫȇŔǿŰƃơ˖ˁˊȇȶȥˊˁŔȥǫŔɽˁȶǿơǌȶ˖ŔˁȶƎʠɢɭŔƃˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃŰȍʠŹɢɭȶˁŔƎ˖ơȥǫŔƎ˖ǫŔȝŔȍȥȶɿƃǫȟŔǿŰƃơǿȥŔƃơȍʠˁˊɢɭŔƃȶˁŔȥǫơ˖ˊɽȇʠ
ࠆ ɽ˖ȇȶƎˊɢȶˁɽʋŔȝơɢȶƎƃ˖ŔɽɢȶȍȶˁŔȧ
ࠇ ɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫŔˁˊȥǫȇȝơ˖ɢɭ˖ơȥǫơɽǫơȥǫŔƃǠȶɭȶŹˊȥŔǫȥȥŰȶɽȶŹƴ
ࠈ ɽ˖ȇȶƎˊˁˊɭ˖ŰƎ˖ȶȥơˁɿɭȶƎȶˁǫɽȇʠȥŔʋʠɭŔȍȥˊȟ
ࠀ߿ ɽ˖ȇȶƎˊˁˊɭ˖ŰƎ˖ȶȥơɢɭ˖ơ˖˖ˁǫơɭ˖ƴʋŔȇʋȸɭˊƃǠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊǿơɽʋˁȝŔɿƃǫƃǫơȍơȟ
ࠀࠀ ɽ˖ȇȶƎˊˁˊȥǫȇȝơ˖ɢȶɽǫŔƎŔȥǫŔǫʠ˛ˊƃǫŔŹɭȶȥǫˁɽ˖ơȍȇǫơǌȶɭȶƎ˖Ŕǿʠ
ࠀࠁ ɽ˖ȇȶƎˊ˖ŔȇʋȸɭơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊǿơɽʋȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥˊˁɽȇʠʋơȇʠȟȶˁȥơǌȶɢɭ˖ơǿƴƃǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫƃˊˁǫȍȥơǿȶɽȶŹˊʋɭ˖ơƃǫơǿŔȍŹȶˁɽȇʠʋơȇɭȶ˖ɽ˖ơɭ˖ơȥǫŔ˖Ŕ࢛
ȇɭơɽʠˁȝŔɽȥơǿȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫƃˊˁǫȍȥơǿˁˊȥǫȇŔǿŰƃơǿ˖ȶŹȶˁǫŰ˖ʠǿŰƃˊƃǠɢɭ˖ơɢǫɽȸˁɢɭŔˁŔ
ࠀࠂ ɽ˖ȇȶƎˊˁȟǫơȥǫʠɭʠƃǠȶȟˊȟ˖ȇʋȸɭơǌȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȇȶɭ˖ˊɽʋŔȝȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơʠȟȶˁˊȥŔǿȟʠƎ˖ǫơɭ˛ŔˁˊȍơŔɽǫȥǌʠʠ˛ˊƃ˖ơȥǫŔȍʠŹǫȥȥơǿȶƎɢȝŔʋȥơǿʠȟȶˁˊƃˊˁǫȍȥȶɢɭŔˁȥơǿ
ࠀࠃ ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔȇʋȸɭơȥŔɽʋŰɢǫȝˊȥŔɽȇʠʋơȇȍʠŹˁ˖ˁǫŰ˖ȇʠ˖ɢȶ˖ȶɽʋŔˁŔȥǫơȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁɽʋŔȥǫơȥǫơʋɭ˖ơ˘ˁȶɿƃǫ
ࠀࠄ ɽ˖ȇȶƎˊɢȶˁɽʋŔȝơ˖ˁǫȥˊʠȟˊɿȍȥơǿȍʠŹˁˁˊȥǫȇʠɭŔ˛ŰƃơǌȶȥǫơƎŹŔȍɽʋˁŔ˖˖Ŕɽʋɭ˖ơ˛ơȥǫơȟˁ˖ǌȍƴƎȸˁɽȝʠɽ˖ȥȶɿƃǫˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠɭŔ˛ŰƃơǌȶȥǫơƎŹŔȍɽʋˁŔ
ࠀࠅ ɽ˖ȇȶƎˊɭ˖ơƃ˖ȶˁơȇʋȸɭˊƃǠˁŔɭʋȶɿƅȥǫơɢɭ˖ơȇɭŔƃ˖Ŕࠁ߿߿Fčè
  ƃǠˊŹŔ˛ơȥǫơȟǫŔȝȶʋȶˁɢȝˊˁʠȥŔ˖Ŕǿɿƃǫơ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶࡳ
ࠂࡳ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơɢȶȥȶɽǫȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫ˖Ŕɽ˖ȇȶƎˊɢȶˁɽʋŔȝơˁ˖ˁǫŰ˖ȇʠ˖ʠɢɭŔˁǫŔȥǫơȟɽɢȶɭʋȸˁˁˊɽȶȇǫơǌȶɭˊ˖ˊȇŔȶǫȍơ˖ŔȇɭơɽȶƃǠɭȶȥˊȥǫơ˖ȶɽʋŔȝɭȶ˖ɽ˖ơ࢛
ɭ˖ȶȥˊȶʠɢɭŔˁǫŔȥǫơɽɢȶɭʋȸˁˁˊɽȶȇǫơǌȶɭˊ˖ˊȇŔࡳ
ࠃࡳ ĭɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠɽ˖ȇȸƎɭ˖ơƃ˖ȶˁˊƃǠɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơ˖ȶɽʋŔȥǫơɢȶȟȥǫơǿɽ˖ȶȥơȶ200 EURࡳ

ॻࠂࠃࡳáȶɽʋƴɢȶˁŔȥǫơˁƃơȍʠȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫŔɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫƃˊˁǫȍȥơǿ
ࠀࡳ ¥ǫơ˖Ŕȍơ˛ȥǫơ ȶƎ ȶŹȶˁǫŰ˖ȇȸˁ ȶȇɭơɿȍȶȥˊƃǠ ˁ ॻ ࠇ ȇʋȸɭơ ɽʋȶɽȶˁŔƅ ȥŔȍơ˛ˊ ȶƎɢȶˁǫơƎȥǫȶ ˁ ƃơȍʠ ȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫŔ ɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊ
ɢȶˁǫȥǫơȥ
ࠀ ɽɢȶɭ˖ŰƎ˖ǫƅȶɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫơʠɽʋŔȍŔǿŰƃơȶȇȶȍǫƃ˖ȥȶɿƃǫɽ˖ȇȶƎˊ
ࠁ ɽʋŔɭŔƅɽǫƴȶʠɽʋŔȍơȥǫơɿˁǫŔƎȇȸˁ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔ
ࠂ ȥǫơ˖ˁȝȶƃ˖ȥǫơȥǫơɢȸ˘ȥǫơǿǿơƎȥŔȇȥǫ˛ˁƃǫŰǌʠࠄƎȥǫȶƎƎŔʋˊɢȶˁɭȶʋʠ˖ɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ŔǌɭŔȥǫƃ˖ȥơǿɢɭ˖ơȇŔ˖ŔƅǫȥǉȶɭȟŔƃǿƴƎȶ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊȶ˖Ŕǫɽʋȥǫơȥǫʠ˖ƎŔɭ˖ơ࢛
ȥǫŔȟȶǌŰƃơǌȶȶŹƃǫŰ˛ˊƅʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫŰƃˊˁǫȍȥŰɢȶƎŔǿŰƃȶȇȶȍǫƃ˖ȥȶɿƃǫǫɢɭ˖ˊƃ˖ˊȥˊɽ˖ȇȶƎˊȶɭŔ˖˖ŔȝŰƃ˖ŔǿŰƃȥǫơ˖ŹƴƎȥơƎȶȇʠȟơȥʋˊƎȶʋˊ࢛
ƃ˖Űƃơȶȇȶȍǫƃ˖ȥȶɿƃǫ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔȶɭŔ˖ˁȝŔɽȥơȶɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫơȶɽˁȶǿơǿȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫ˖Ŕɽ˖ȇȶƎˊ
ࠃ ȥǫơ˖ˁȝȶƃ˖ȥǫơȥǫơɢȸ˘ȥǫơǿǿơƎȥŔȇȥǫ˛ˁƃǫŰǌʠࠂƎȥǫȶƎƎŔʋˊȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫŔɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫŔȶƎɽ˖ȇȶƎȶˁŔˁƃ˖ơǌȶȶƎȶɽȶŹˊʋɭ˖ơƃǫơǿ˖ŔˁǫŔƎȶȟǫƅ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊȶʋˊȟǉŔȇƃǫơ
ࠄ ˖ŔˁǫŔƎȶȟǫƅ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊǿơɿȍǫɢɭ˖ơƃǫˁȇȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠˁɽ˖ƃ˖ƴʋȶɢȶɽʋƴɢȶˁŔȥǫŔȇŔɭȥơŔƎȟǫȥǫɽʋɭŔƃˊǿȥơȍʠŹǫȥȥơŔȍŹȶǿơ˛ơȍǫȶɽȶŹŔʋɭ˖ơƃǫŔˁˊɽʋŰɢǫ࢛
ȝŔ˖ࢳɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫơȟȥŔƎɭȶǌƴɽŰƎȶˁŰ
ࠅ ɢɭ˖ơȇŔ˖ŔƅƎȶ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊȶɭ˖ơƃ˖ơȥǫơɽŰƎʠˁɽɢɭŔˁǫơ˖ˁǫŰ˖Ŕȥơǿ˖ơ˖ƎŔɭ˖ơȥǫơȟ˖ࢳȇʋȸɭơǌȶˁˊȥǫȇŔǿơǌȶȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƅࡳ
ࠁࡳ ơ˛ơȍǫˁ˖ˁǫŰ˖ȇʠ˖ɢȶˁɽʋŔȝŰɽ˖ȇȶƎŰ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊ˖ŔȍơƃǫȝȶȥŔɢǫɿȟǫơɢȶƎǿƴƃǫơȶȇɭơɿȍȶȥˊƃǠɿɭȶƎȇȸˁȟȶ˛ȍǫˁˊƃǠƎȶ˖ŔɽʋȶɽȶˁŔȥǫŔɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ
ȟŔǿŰƃˊƃǠȥŔƃơȍʠ˖ŔɢȶŹǫơ˛ơȥǫơˁࢳɢɭ˖ˊɽ˖ȝȶɿƃǫǫȥȥˊȟ˖ƎŔɭ˖ơȥǫȶȟŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȥǫơ˖ŔɽʋȶɽȶˁŔȝɽǫƴƎȶʋơǌȶ˖ŔȍơƃơȥǫŔþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳǿơɽʋʠɢɭŔˁȥǫȶȥˊƎȶȶƎ࢛
ȟȶˁˊˁˊɢȝŔʋˊɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶȍʠŹȶƎɢȶˁǫơƎȥǫơǌȶ˖ȟȥǫơǿɽ˖ơȥǫŔɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶ˖ŔȥŔɽʋƴɢȥơɽ˖ȇȶƎˊɢȶˁɽʋŔȝơ˖ʋŔȇǫơǿɽŔȟơǿ
ɢɭ˖ˊƃ˖ˊȥˊƃǠˊŹŔ˛ơȥǫơ˖ŔɽʋȶɽȶˁŔȥǫơɽǫƴƎȶ˖ŔȍơƃơȥǫŔ-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊȥǫơȟǫŔȝȶˁɢȝˊˁʠȥŔɢȶˁɽʋŔȥǫơɽ˖ȇȶƎˊࡳ
ࠂࡳ ŁŔɽɢȶȇȶǿơȥǫơȍʠŹʠ˖ȥŔȥǫơɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫŔȶȥŔɢɭŔˁǫơȥǫơɽ˖ȇȶƎˊȇʋȸɭŔȶŹǿƴʋŔǿơɽʋʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȟȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫƃˊˁǫȍȥơǿȥǫơȟŔɽȇʠʋ࢛
ȇȸˁɢɭŔˁȥˊƃǠˁ˖ǌȍƴƎơȟþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳǿơ˛ơȍǫȥǫơˁˊɭŔ˖ǫȝȶȥȥŔʋȶʠɢɭ˖ơƎȥǫȶ˖ǌȶƎˊࡳ

ॻࠂࠄࡳŁŔɽŔƎˊʠɽʋŔȍŔȥǫŔǫˁˊɢȝŔʋˊɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶˁʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫʠȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫƃˊˁǫȍȥơǿ
ࠀࡳ ĭʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫʠȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫƃˊˁǫȍȥơǿˁǌɭŔȥǫƃŔƃǠʠƎ˖ǫơȍȶȥơǿȶƃǠɭȶȥˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǿþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳƎȶȇȶȥʠǿơȶƃơȥˊɽˊʋʠŔƃǿǫǉŔȇʋˊƃ˖ȥơǿǫɢɭŔˁȥơǿ
ȶɭŔ˖ɢȶƎơǿȟʠǿơƎơƃˊ˖ǿƴȶʠ˖ȥŔȥǫʠɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫŔǫˁˊɢȝŔƃǫơɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶࡳ
ࠁࡳ ĭȇŔ˛Ǝˊȟƃ˖ŔɽǫơþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȟŔɢɭŔˁȶˁˊɢȝŔƃǫƅɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔ˖ʋˊʋʠȝʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫƃˊˁǫȍȥơǿˁˁˊɽȶȇȶɿƃǫɽʠȟˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȍʠŹɽʠȟˊ
ˁˊɽʋŔɭƃ˖ŔǿŰƃơǿȥŔ˖Ŕɽɢȶȇȶǿơȥǫơɭȶɽ˖ƃ˖ơȧˁˊȥǫȇŔǿŰƃˊƃǠ˖ˁˊɢŔƎȇʠ˖ˁŔȍȥǫŔǿŰƃɽǫƴ˖ȶŹȶˁǫŰ˖ȇʠƎŔȍɽ˖ơǌȶʠƎ˖ǫơȍŔȥǫŔȶƃǠɭȶȥˊȶɭŔ˖ɢȶȥȶɽ˖ơȥǫŔǫȥȥˊƃǠȇȶɽ˖ʋȸˁࡳ
ࠂࡳ ĭʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫʠȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫƃˊˁǫȍȥơǿþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳˁˊɢȝŔƃŔȶɽȶŹǫơʠɢɭŔˁȥǫȶȥơǿȥŔȍơ˛ȥơɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔˁǌɭŔȥǫƃŔƃǠȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫƃˊˁǫȍȥơǿʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶࡳ

èȶ˖Ǝ˖ǫŔȝĪzzzčŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ
ॻࠂࠅࡳáɭ˖ơƎȟǫȶʋʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ
ࠀࡳ áɭ˖ơƎȟǫȶʋơȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫ˖ǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿǿơɽʋɭˊ˖ˊȇȶɢȶȥǫơɽǫơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁ˖ʋˊʋʠȝʠȶƎˁȶȝŔȥǫŔɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔ
ˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿɢɭ˖ơƎɢȍŔȥȶˁŔȥŰƎŔʋŰˁˊǿŔ˖ƎʠȶȇɭơɿȍȶȥŰˁʠȟȶˁǫơʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿࡳ
ࠁࡳ áɭ˖ơƎȟǫȶʋơȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿǿơɽʋɭˊ˖ˊȇȶɢȶȥǫơɽǫơȥǫŔɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȇȶɽ˖ʋȸˁ˖ʋˊʋʠȝʠɢɭ˖ơɭˁŔ࢛
ȥǫŔʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿǫȇȶȥǫơƃ˖ȥȶɿƃǫŰˁƃ˖ơɿȥǫơǿɽ˖ơǌȶɢȶˁɭȶʋʠ˖ǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿࡳ
ࠂࡳ ȶɽ˖ʋˊɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿȶŹơǿȟʠǿŰƃ˖ƴɿƅɿˁǫŔƎƃ˖ơȧ˖ʠȟȶˁˊʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿȇʋȸɭˊƃǠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȥǫơ
ˁˊȇȶɭ˖ˊɽʋŔɢȶȥǫơˁŔ˛
ࠀ ˖ɭơ˖ˊǌȥʠǿơ˖ǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿˁʋɭŔȇƃǫơǿơǿʋɭˁŔȥǫŔȶɭŔ˖
ࠁ ɢȶˁɭȸƃǫƎȶȇɭŔǿʠ˖Ŕȟǫơɽ˖ȇŔȥǫŔȶɭŔ˖
ࠂ ȥǫơŹƴƎ˖ǫơȇȶȥʋˊȥʠȶˁŔƅǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿࡳ
ࠃࡳ 7ȶƎŔʋȇȶˁȶǿơɿȍǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊɢɭ˖ơɭˁǫơɽˁȸǿʠƎ˖ǫŔȝˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳ˖ˁɭȸƃǫȇȶɽ˖ʋˊʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠɢȶˁɭȶʋȥơǌȶƎȶȟǫơǿɽƃŔɽʋŔȝơǌȶ˖Ŕȟǫơɽ˖ȇŔȥǫŔʠŹơ˖࢛
ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁáȶȍɽƃơ࢘ǿơɿȍǫʠȟȶˁŔʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿǿơȶŹơǿȟȶˁŔȝŔŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȥǫơȟȶ˛ơˁˊȇȶɭ˖ˊɽʋŔƅɿɭȶƎȇŔʋɭŔȥɽɢȶɭʋʠȇʋȸɭˊǿơɽʋ˖Ŕɢơˁȥǫȶȥˊ
ˁɭŔȟŔƃǠǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ࢘ȟŔȇɽˊȟŔȍȥǫơƎȶˁˊɽȶȇȶɿƃǫȇȶɽ˖ʋȸˁ˖ŔʋɭŔȥɽɢȶɭʋɢȶˁɭȶʋȥˊȇʋȸɭơŹˊȝˊɢɭ˖ơˁǫƎ˖ǫŔȥơˁʠȟȶˁǫơʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿࡳ

ॻࠂࠆࡳŁŔȇɭơɽʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ
ࠀࡳ þč FʠɭȶɢŔ òࡳࡳ ˖ŔɢơˁȥǫŔ ˁˊɢȝŔʋƴ ɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶ ˁ ˁˊɽȶȇȶɿƃǫ ࠀ߿߿ऻ ʠƎȶȇʠȟơȥʋȶˁŔȥˊƃǠ ˁˊƎŔʋȇȸˁ ɢȶȥǫơɽǫȶȥˊƃǠ ɢɭ˖ơ˖ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ
ȥŔǫȟɢɭơ˖ƴʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥŰŔȇʋȸɭơ˖ȶɽʋŔȝˊʠʋɭŔƃȶȥơ˖ǌȶƎȥǫơ˖˖ŔˁŔɭʋˊȟǫɢɭ˖ơ˖ȥǫơǌȶˁʋˊȟƃơȍʠʠȟȶˁŔȟǫɢȶƎˁŔɭʠȥȇǫơȟ˛ơɭơ˖ˊǌȥŔƃǿŔ˖ǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿࡹ
ɢɭ˖ơɭˁŔȥǫơǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿȥŔɽʋŰɢǫȝˊ˖ɢɭ˖ˊƃ˖ˊȥˁˊȟǫơȥǫȶȥˊƃǠɢȶȥǫ˛ơǿʠȥǫơȟȶ˛ȍǫˁǫŔǿŰƃˊƃǠǫƃǠˁˊȇȶɭ˖ˊɽʋŔȥǫơ
ࠀ ɿȟǫơɭƃǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȍʠŹˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇŔɢȶƎɭȸ˛ˊˁʋˊȟˁˁˊȥǫȇʠƃǠȶɭȶŹˊɢɭ˖ơˁȍơȇȝơǿ
čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơɢȶƎɭȸ˛ȥơƎȍŔȍǫơȥʋȸˁ eɭơƃȶɽqȶȍǫƎŔˊòɢࡳ˖ȶࡳȶࡳ ঀþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳࠁ߿ࠁ߿
ॻࠂࠃࡳáȶɽʋƴɢȶˁŔȥǫơˁƃơȍʠȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫŔɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫƃˊˁǫȍȥơǿ

ࠀࠇ

ࠁ ɿȟǫơɭƃǫȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠȍʠŹȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇȶˁǫɢȶƎɭȸ˛ˊȇʋȸɭŔȥŔɽʋŰɢǫȝŔˁƃǫŰǌʠ45 dniŹơ˖ɢȶɿɭơƎȥǫȶɢȶɢɭ˖ơƎ˖ŔǿŰƃˊƃǠƎŔʋƴ
ˁˊǿŔ˖ƎʠȍʠŹˁʋɭŔȇƃǫơˁˊǿŔ˖ƎʠˁʋˊȟˁˁˊȥǫȇʠƃǠȶɭȶŹˊɢɭ˖ơˁȍơȇȝơǿɽŔȟȶŹȸǿɽʋˁŔ
ࠂ ȥŔǌȝơǌȶ˖ŔƃǠȶɭȶˁŔȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇŔɢȶƎɭȸ˛ˊȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠȍʠŹˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇȶˁǫɢȶƎɭȸ˛ˊ
ࠃ ȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁơǌȶˁˊɢŔƎȇʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇŔɢȶƎɭȸ˛ˊȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠȍʠŹˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇȶˁǫɢȶƎɭȸ˛ˊˁȥŔɽʋƴɢɽʋˁǫơȇʋȸɭơǌȶ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇɢȶƎɭȸ˛ˊȶɽȶŹŔŹȍǫɽȇŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠȍʠŹˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇȶˁǫɢȶƎɭȸ˛ˊƎȶ˖ȥŔȝŔʠɽ˖ȇȶƎ˖ơȥǫŔƃǫŔȝŔɭȶ˖ɽʋɭȶǿʠ˖ƎɭȶˁǫŔȍʠŹ˖ȟŔɭȝŔ
ࠄ ȇȶȟɢȍǫȇŔƃǿǫ˖ˁǫŰ˖ŔȥˊƃǠ˖ƃǫŰ˛Ű ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇŔɢȶƎɭȸ˛ˊȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠȍʠŹˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇȶˁǫɢȶƎɭȸ˛ˊȟŔǿŰƃˊƃǠ
ȟǫơǿɽƃơɢɭ˖ơƎࠂࠁʋˊǌȶƎȥǫơȟƃǫŰ˛ˊ
ࠅ ɽ˖ȇȶƎˊˁȟǫơȥǫʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠȍʠŹˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇŔɢȶƎɭȸ˛ˊɢȶˁɽʋŔȝơǿˁˁˊȥǫȇʠƎ˖ǫŔȝŔȥǫŔ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔȍȶɽȶˁơǌȶȍʠŹ
ŹƴƎŰƃơǿȥŔɽʋƴɢɽʋˁơȟȇɭŔƎ˖ǫơ˛ˊ˖ˁȝŔȟŔȥǫơȟɢȶˁȶƎʠǿŰƃơǿȇȶȥǫơƃ˖ȥȶɿƅˁˊȇȶȥŔȥǫŔɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȶɽȶŹƴŹȍǫɽȇŰʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠȍʠŹˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋ࢛
ȥǫȇŔɢȶƎɭȸ˛ˊƃ˖ˊȥȥȶɿƃǫɢɭŔˁȥˊƃǠŔʋŔȇ˛ơŔƎȟǫȥǫɽʋɭŔƃˊǿȥˊƃǠˁƎȥǫʠɭȶ˖ɢȶƃ˖ƴƃǫŔɢȶƎɭȸ˛ˊȍʠŹˁƃ˖ŔɽǫơǿơǿʋɭˁŔȥǫŔ
ࠆ ʠʋɭŔʋˊɢɭŔƃˊɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȍʠŹˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇŔɢȶƎɭȸ˛ˊࡳŁŔʠʋɭŔʋƴɢɭŔƃˊʠ˖ȥŔǿơɽǫƴˁˊɢȶˁǫơƎ˖ơȥǫơɢɭ˖ơ˖ɢɭŔƃȶƎŔˁƃƴʠȟȶˁˊȶɢɭŔƃƴ˖ŔˁŔɭʋơǿ
ȥŔƃ˖ŔɽȥǫơȶȇɭơɿȍȶȥˊȟŔǿŰƃơȟǫơǿɽƃơȥǫơˁƃ˖ơɿȥǫơǿȥǫ˛ȥŔࠂ߿Ǝȥǫɢɭ˖ơƎƎŔʋŰˁˊǿŔ˖ƎʠࡳþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơɢȶȥȶɽǫȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠǌƎˊˁˊɢȶ࢛
ˁǫơƎ˖ơȥǫơɽʋȶɽʠȥȇʠɢɭŔƃˊȥŔɽʋŰɢǫȝȶ˖ˁǫȥˊɢɭŔƃȶˁȥǫȇŔˁɭȶ˖ʠȟǫơȥǫʠɢɭ˖ơɢǫɽȸˁɢɭŔˁŔɢɭŔƃˊ
ࠇ ˁˊ˖ȥŔƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠȍʠŹˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇȶˁǫɢȶƎɭȸ˛ˊƎŔʋˊɭȶ˖ɢȶƃ˖ƴƃǫŔɢɭŔƃˊɢɭ˖ơ˖ɢɭŔƃȶƎŔˁƃƴȥŔƎ˖ǫơȧɭȶ˖ɢȶƃ˖ƴƃǫŔȍʠŹʋɭˁŔȥǫŔɢȶƎɭȸ˛ˊˁɽˊ࢛
ʋʠŔƃǿǫǌƎˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȍʠŹˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇɢȶƎɭȸ˛ˊˁƎȥǫʠɢɭ˖ˊɽʋŰɢǫơȥǫŔƎȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔŹˊȝ˖ŔɭơǿơɽʋɭȶˁŔȥˊˁčɭ˖ƴƎ˖ǫơáɭŔƃˊǿŔȇȶȶɽȶŹŔŹơ˖ɭȶŹȶʋȥŔࡳ

ॻࠂࠇࡳĭˊȝŰƃ˖ơȥǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫˁʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫʠȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ
ࠀࡳ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơɢȶȥȶɽǫȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫ˖ǌȶƎȥǫơ˖ॻࠆࡳ
ࠁࡳ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơɢȶȥȶɽǫȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫǿơ˛ơȍǫ˖ƎŔɭ˖ơȥǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơȥŔɽʋŰɢǫȝȶȥŔɽȇʠʋơȇȍʠŹˁ˖ˁǫŰ˖ȇʠ˖
ࠀ ɢȶ˖ȶɽʋŔˁŔȥǫơȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇŔɢȶƎɭȸ˛ˊȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇȶˁǫɢȶƎɭȸ˛ˊɢȶʠ˛ˊƃǫʠŔȍȇȶǠȶȍʠ
ȍʠŹˁɽʋŔȥǫơȥǫơʋɭ˖ơ˘ˁȶɿƃǫˁɭȶ˖ʠȟǫơȥǫʠɢɭ˖ơɢǫɽȸˁȶˁˊƃǠȶˁŔȥǫʠˁʋɭ˖ơ˘ˁȶɿƃǫǫɢɭ˖ơƃǫˁƎ˖ǫŔȝŔȥǫʠŔȍȇȶǠȶȍǫ˖ȟȶˁǫȍʠŹˁɽʋŔȥǫơɢȶʠ˛ˊƃǫʠɿɭȶƎȇȸˁȶƎʠɭ˖Ŕ࢛
ǿŰƃˊƃǠȍʠŹɽʠŹɽʋŔȥƃǿǫɢɽˊƃǠȶʋɭȶɢȶˁˊƃǠŔȍŹȶɿɭȶƎȇȸˁ˖Ŕɽʋƴɢƃ˖ˊƃǠˁɭȶ˖ʠȟǫơȥǫʠɢɭ˖ơɢǫɽȸˁȶɢɭ˖ơƃǫˁƎ˖ǫŔȝŔȥǫʠȥŔɭȇȶȟŔȥǫǫȍʠŹˁɽʋŔȥǫơɢȶʠ˛ˊƃǫʠȍơȇŔɭɽʋˁ
ȍʠŹǫȥȥˊƃǠɿɭȶƎȇȸˁˁˊȝŰƃ˖ŔǿŰƃˊƃǠɿˁǫŔƎȶȟȶɿƅ˖ˁˊǿŰʋȇǫơȟɽˊʋʠŔƃǿǫǌƎˊɽɢȶ˛ˊƃǫơʋˊƃǠɿɭȶƎȇȸˁȥŔɽʋŰɢǫȝȶˁƃơȍŔƃǠȟơƎˊƃ˖ȥˊƃǠǫɢȶ˖ŔȍơƃơȥǫʠȍơȇŔɭ˖Ŕ
ࠁ Ǝ˖ǫŔȝŔȥǫŔȟǫˁȶǿơȥȥˊȟǫɭȶ˖ɭʠƃǠŔȟǫ˖Ŕȟǫơɽ˖ȇŔȟǫɽʋŔȥơȟˁȶǿơȥȥˊȟŔȇʋŔȟǫʋơɭɭȶɭˊ˖ȟʠȍʠŹɽŔŹȶʋŔ˛ʠʠƎ˖ǫŔȝơȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿʠŹơ˖ɢǫơ࢛
ƃ˖ȶȥơȟʠˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇŔɢȶƎɭȸ˛ˊȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇȶˁǫɢȶƎɭȸ˛ˊˁȥǫơȍơǌŔȍȥˊƃǠɽʋɭŔǿȇŔƃǠ
ࠂ ȥǫơɢɭ˖ơɽʋɭ˖ơǌŔȥǫơȟ˖ŔȍơƃơȧȍơȇŔɭ˖ŔȍʠŹɢȶƎƎŔȥǫơȟɽǫƴ˖ŔŹǫơǌȶȟȶƃǠŔɭŔȇʋơɭ˖ơȟơƎˊƃ˖ȥˊȟɢȶ˖ŔȇȶȥʋɭȶȍŰȍơȇŔɭɽȇŰȍʠŹʠɢɭŔˁȥǫȶȥˊƃǠƎȶʋơǌȶȶɽȸŹ˖Ŕˁˊ࢛
ǿŰʋȇǫơȟʠƎ˖ǫơȍŔȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠȶɽȶŹǫơŹȍǫɽȇǫơǿʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇȶˁǫɢȶƎɭȸ˛ˊȶɽȶŹǫơŹȍǫɽȇǫơǿˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇȶˁǫɢȶƎɭȸ˛ˊɢǫơɭˁɽ˖ơǿ
ɢȶȟȶƃˊˁ˖ˁǫŰ˖ȇʠ˖ȥǫơɽ˖ƃ˖ƴɿȍǫˁˊȟˁˊɢŔƎȇǫơȟ
ࠃ ʠɽǫȝȶˁŔȥǫơȟȍʠŹƎȶȇȶȥŔȥǫơȟɢɭ˖ơɽʋƴɢɽʋˁŔɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȶɽȶŹƴŹȍǫɽȇŰʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇŔɢȶƎɭȸ˛ˊȶɽȶŹƴŹȍǫɽȇŰˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫ࢛
ȇȶˁǫɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ˁˊȝŰƃ˖ơȥǫơȟȥǫơʠȟˊɿȍȥơǌȶɽɢȶˁȶƎȶˁŔȥǫơˁˊɢŔƎȇʠȇȶȟʠȥǫȇŔƃˊǿȥơǌȶ
ࠄ ɢɭȸŹŰɽŔȟȶŹȸǿɽʋˁŔɽŔȟȶŹȸǿɽʋˁơȟʠȟˊɿȍȥˊȟɽŔȟȶȶȇŔȍơƃ˖ơȥǫơȟȍʠŹʠɽ˖ȇȶƎ˖ơȥǫơȟƃǫŔȝŔȥŔɢɭȶɿŹƴʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠ
ˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇŔɢȶƎɭȸ˛ˊȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇȶˁǫɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ˁˊȝŰƃ˖ơȥǫơȟɽˊʋʠŔƃǿǫȶȇʋȸɭơǿȟȶˁŔˁॻࠂࠆʠɽʋࡳࠀɢɢȇʋࡳࠁ
ࠅ ɢɭȶˁŔƎ˖ơȥǫơȟɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȶɽȶŹƴŹȍǫɽȇŰʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇŔɢȶƎɭȸ˛ˊȶɽȶŹƴŹȍǫɽȇŰˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇȶˁǫɢȶƎɭȸ˛ˊɢȶǿŔ˖ƎʠȟơƃǠŔ࢛
ȥǫƃ˖ȥơǌȶŹơ˖ˁˊȟŔǌŔȥˊƃǠʠɢɭŔˁȥǫơȧ
ࠆ ʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁơȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇŔɢȶƎɭȸ˛ˊȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇȶˁǫɢȶƎɭȸ˛ˊˁȍȶƃǫơˁƃǠŔɭŔȇʋơ࢛
ɭ˖ơɢǫȍȶʋŔƃ˖ȝȶȥȇŔ˖ŔȝȶǌǫȍʠŹɢŔɽŔ˛ơɭŔɽŔȟȶȍȶʋʠɢȶ˖ŔȇȶȥƃơɽǿȶȥȶˁŔȥˊȟǫȍǫȥǫŔȟǫȍȶʋȥǫƃ˖ˊȟǫ
ࠇ ŔȍȇȶǠȶȍǫ˖ȟơȟȍʠŹƃǠȶɭȶŹŰɢɽˊƃǠǫƃ˖ȥŰʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇŔɢȶƎɭȸ˛ˊȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇȶˁǫɢȶƎɭȸ˛ˊ
ࠈ ȶȇȶȍǫƃ˖ȥȶɿƃǫŔȟǫɽǫȝˊˁˊ˛ɽ˖ơǿȇʋȸɭơɽɢȶˁȶƎȶˁŔȝˊȶƎˁȶȝŔȥǫơ˖ȟǫŔȥƴʋơɭȟǫȥʠȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫơǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿࡳ¶ȇȶȍǫƃ˖ȥȶɿƃǫɽǫȝˊˁˊ˛ɽ˖ơǿʋȶ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔ
ȶƃǠŔɭŔȇʋơɭ˖ơɢɭ˖ˊɢŔƎȇȶˁˊȟȍʠŹȥŔʋʠɭŔȍȥˊȟ˛ˊˁǫȶȝȶˁˊȟȥǫơƎȶʠȥǫȇȥǫƴƃǫŔȥŔƎȇʋȸɭˊȟǫƃ˖ȝȶˁǫơȇȥǫơɢŔȥʠǿơƎȶȇʋȸɭˊƃǠȥŔȍơ˛Ű˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔȶƃǠŔɭŔȇʋơɭ˖ơ
ȇŔʋŔɽʋɭȶǉŔȍȥˊƃǠƎ˖ǫŔȝŔȧɢɭ˖ˊɭȶƎˊȍʠŹ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔȥŔƎ˖ˁˊƃ˖ŔǿȥơˁɢȶɽʋŔƃǫ˖ŔŹʠɭ˖ơȧ˛ˊƃǫŔ˖ŹǫȶɭȶˁơǌȶǿŔȇˁȶǿȥŔ˖Ŕȟǫơɽ˖ȇǫȇɭŔǿȶˁơŔʋŔȇ˛ơơɢǫƎơȟǫơƃǠȶɭȶ࢛
Źˊ˖ŔȇŔ˘ȥơǿɢŔȥƎơȟǫơ
ࠀ߿ ȶƎˁȶȝŔȥǫơȟ˖ȟǫŔȥŰʋơɭȟǫȥʠȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫơȟǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿɢɭ˖ơ˖ȶɭǌŔȥǫ˖ŔʋȶɭŔ
ࠀࠀ ȶƎˁȶȝŔȥǫơȟȍȶʋʠɢɭ˖ơ˖ɢɭ˖ơˁȶ˘ȥǫȇŔȍʠŹ˖ȟǫŔȥŰǿơǌȶʋơɭȟǫȥʠ
ࠀࠁ ʠɢŔƎȝȶɿƃǫŰȍʠŹȥǫơƎȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫơȟ˖ȶŹȶˁǫŰ˖Ŕȧɢɭ˖ơ˖ȶɭǌŔȥǫ˖ŔʋȶɭŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ
ࠀࠂ ʠɢŔƎȝȶɿƃǫŰȍʠŹȥǫơƎȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫơȟ˖ȶŹȶˁǫŰ˖Ŕȧɢɭ˖ơ˖ɢɭ˖ơˁȶ˘ȥǫȇŔ
ࠀࠃ ʠɢŔƎȝȶɿƃǫŰȍʠŹȥǫơƎȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫơȟ˖ȶŹȶˁǫŰ˖Ŕȧɢɭ˖ơ˖ɢȶƎȟǫȶʋȶǉơɭʠǿŰƃˊȟǫơǿɽƃơȥȶƃȍơǌȶˁơ
ƃǠˊŹŔ˛ơȥǫơȟǫŔȝȶʋȶˁɢȝˊˁʠȥŔ˖Ŕǿɿƃǫơ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶࡳ
ࠂࡳ ¶ǫȍơ˖ŔȇɭơɽʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȥǫơ˖ȶɽʋŔȝɭȶ˖ɽ˖ơɭ˖ȶȥˊɢȶ˖ŔɢȝŔƃơȥǫʠƎȶƎŔʋȇȶˁơǿɽȇȝŔƎȇǫþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơȶƎɢȶˁǫŔƎŔɭȸˁȥǫơ˛˖Ŕɽ˖ȇȶƎˊŹƴƎŰƃơȥŔɽʋƴɢɽʋˁơȟ
ƃǠȶɭȶŹˊ ɢɭ˖ơˁȍơȇȝơǿ ʠ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶ ȶɽȶŹˊ Źȍǫɽȇǫơǿ ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠ ˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇŔ ɢȶƎɭȸ˛ˊ ȶɽȶŹˊ Źȍǫɽȇǫơǿ ˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇȶˁǫ ɢȶƎɭȸ˛ˊࡳ ĭˊȝŰƃ˖ơȥǫơ
ȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫˁ˖Ŕȇɭơɽǫơɽ˖ȇȸƎŹƴƎŰƃˊƃǠȥŔɽʋƴɢɽʋˁơȟƃǠȶɭȸŹɢɭ˖ơˁȍơȇȝˊƃǠȶȇʋȸɭˊȟȟȶˁŔˁ˖ƎŔȥǫʠɢȶɢɭ˖ơƎȥǫȟȥǫơȟŔ˖ŔɽʋȶɽȶˁŔȥǫŔƎȶɽˊʋʠŔƃǿǫǌƎˊ
ɢɭ˖ˊƃ˖ˊȥŰɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔɢȶƎɭȸ˛ˊǿơɽʋ˖ǌȶȥʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇŔɢȶƎɭȸ˛ˊȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠȍʠŹȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿˁɽɢȸȝ࢛
ʠƃ˖ơɽʋȥǫȇȶˁǫɢȶƎɭȸ˛ˊŹƴƎŰƃˊȥŔɽʋƴɢɽʋˁơȟƃǠȶɭȶŹˊɢɭ˖ơˁȍơȇȝơǿࡳ
ࠃࡳ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơɢȶȥȶɽǫȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫ˖Ŕɽ˖ȇȶƎˊɢȶˁɽʋŔȝơˁ˖ˁǫŰ˖ȇʠ˖
ࠀ ǫɽʋȥǫơȥǫơȟɢɭ˖ơƃǫˁˁɽȇŔ˖ŔȧȍơȇŔɭɽȇǫƃǠƎȶȶƎŹˊƃǫŔɢȶƎɭȸ˛ˊȶȇʋȸɭˊƃǠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊȍʠŹˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇɢȶƎɭȸ˛ˊˁǫơƎ˖ǫŔȝɢɭ˖ơƎɢɭ˖ˊɽʋŰɢǫơȥǫơȟƎȶʠȟȶˁˊ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ
ࠁ ǫɽʋȥǫơȥǫơȟʠʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȍʠŹˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇŔɢȶƎɭȸ˛ˊˁɽȇŔ˖ŔȧƎȶɢɭ˖ơɢɭȶˁŔƎ˖ơȥǫŔ˖ŔŹǫơǌʠȶɢơɭŔƃˊǿȥơǌȶȍʠŹɢȶƎƎŔȥǫŔɽǫƴȍơƃ˖ơȥǫʠˁˁŔɭʠȥȇŔƃǠ
ɽ˖ɢǫʋŔȍȥˊƃǠˁȟȶȟơȥƃǫơɢɭ˖ˊɽʋŰɢǫơȥǫŔƎȶʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ
ࠂ ƃǫŰ˛ŰʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇŔɢȶƎɭȸ˛ˊȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇȶˁǫɢȶƎɭȸ˛ˊ˖ơˁɽ˖ˊɽʋȇǫȟǫȇȶȟɢȍǫȇŔƃǿŔȟǫ
ˁȶȇɭơɽǫơɢȶࠂࠁʋˊǌȶƎȥǫʠƃǫŰ˛ˊ
ࠃ ɢȶɭȶƎơȟʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơȟʠˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇŔɢȶƎɭȸ˛ˊȶɽȶŹˊŹȍǫɽȇǫơǿˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇȶˁǫɢȶƎɭȸ˛ˊȇʋȸɭˊȥŔɽʋŰɢǫȝɢȶࠂࠁʋˊ࢛
ǌȶƎȥǫʠƃǫŰ˛ˊ
ࠄ ȥǫơɢȶƎƎŔȥǫơȟɽǫƴɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȍʠŹˁɽɢȸȝʠƃ˖ơɽʋȥǫȇŔɢȶƎɭȸ˛ˊɽ˖ƃ˖ơɢǫơȥǫȶȟȍʠŹǫȥȥˊȟ˖ŔŹǫơǌȶȟɢɭơˁơȥƃˊǿȥˊȟˁˊȟŔǌŔȥˊȟɢɭ˖ơ˖ɢɭ˖ơɢǫɽˊŔƎȟǫ࢛
ȥǫɽʋɭŔƃˊǿȥơȇɭŔǿȸˁŹƴƎŰƃˊƃǠƃơȍơȟɢȶƎɭȸ˛ˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶࡳ
ࠄࡳ ¶ƃǠɭȶȥŰʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁŰȥǫơɽŰȶŹǿƴʋơƎȶƎŔʋȇȶˁơȇȶɽ˖ʋˊɢȶȥǫơɽǫȶȥơɢɭ˖ơ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȥɢࡳȇȶɽ˖ʋˊˁǫ˖ʋơȍơǉȶȥȸˁɽ˖ƃ˖ơɢǫơȧ˖ˁǫŰ˖ŔȥˊƃǠ˖ɢȶƎɭȸ˛Űࡳ
ࠅࡳ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȥǫơɢȶȥȶɽǫȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠǌƎˊˁˊɢȶˁǫơƎ˖ơȥǫơɽʋȶɽʠȥȇʠɢɭŔƃˊȥŔɽʋŰɢǫȝȶ˖ˁǫȥˊɢɭŔƃȶˁȥǫȇŔˁɭȶ˖ʠȟǫơȥǫʠɢɭ˖ơɢǫɽȸˁɢɭŔˁŔɢɭŔƃˊࡳ
čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơɢȶƎɭȸ˛ȥơƎȍŔȍǫơȥʋȸˁ eɭơƃȶɽqȶȍǫƎŔˊòɢࡳ˖ȶࡳȶࡳ ঀþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳࠁ߿ࠁ߿
ॻࠂࠇࡳĭˊȝŰƃ˖ơȥǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫˁʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫʠȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ

ࠀࠈ

ࠆࡳ ¥ǫơɢȶȥȶɽǫȟˊȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫˁɽˊʋʠŔƃǿǫǌƎˊɢɭ˖ˊƃ˖ˊȥŰɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫ˖ǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿǿơɽʋơɢǫƎơ࢛
ȟǫŔƃǠȶɭȶŹˊ˖ŔȇŔ˘ȥơǿȇˁŔɭŔȥʋŔȥȥŔǫ˖ȶȍŔƃǿŔȶɽȸŹƃǠȶɭˊƃǠ˖ɢȶˁȶƎʠ˖ŔƃǠȶɭȶˁŔȥǫŔȥŔ-ȶʽǫƎࠀࠈȍʠŹǫȥȥơƃǠȶɭȶŹˊˁǫɭʠɽȶˁơ˖ǌɭʠɢˊȇȶɭȶȥŔˁǫɭʠɽȸˁࡳ

ǽ

áŔȟǫƴʋŔǿ˛ơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔɢȶƎɭȸ˛ˊȥǫơ˖ŔɢơˁȥǫŔȶƃǠɭȶȥˊ
ȥŔˁˊɢŔƎơȇơɢǫƎơȟǫǫƃǠȶɭȸŹ˖ŔȇŔ˘ȥˊƃǠŔʋŔȇ˛ơˁɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠȇˁŔɭŔȥʋŔȥȥˊǫǫ˖ȶȍŔƃǿǫࡳ

ॻࠂࠈࡳáȶɽʋƴɢȶˁŔȥǫơˁɭŔ˖ǫơ˖ŔǿɿƃǫŔ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔǫȟɢɭơ˖ˊ
turystycznej
ࠀࡳ ¥ǫơ˖Ŕȍơ˛ȥǫơȶƎȶŹȶˁǫŰ˖ȇȸˁȶȇɭơɿȍȶȥˊƃǠˁॻࠇȇʋȸɭơɽʋȶɽȶˁŔƅȥŔȍơ˛ˊȶƎɢȶˁǫơƎȥǫȶˁƃơȍʠȶʋɭ˖ˊȟŔȥǫŔɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥˊɢȶˁǫȥǫơȥ
ࠀ ɢȶǫȥǉȶɭȟȶˁŔƅŹǫʠɭȶɢȶƎɭȸ˛ˊȶ
a) ɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫ˖ɢȶƎɭȸ˛ˊ࢘ɢɭ˖ơƎɭȶ˖ɢȶƃ˖ƴƃǫơȟɢȶƎɭȸ˛ˊȥŔǿɽ˖ˊŹƃǫơǿǿŔȇʋȶȟȶ˛ȍǫˁơŔȍơȥǫơɢȸ˘ȥǫơǿȥǫ˛ˁƃǫŰǌʠࠁƎȥǫȶƎ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔȍʠŹ
b) ɢɭ˖ơɭˁŔȥǫʠɢȶƎɭȸ˛ˊ࢘ȥŔǿɽ˖ˊŹƃǫơǿǿŔȇʋȶȟȶ˛ȍǫˁơŔȍơȥǫơɢȸ˘ȥǫơǿȥǫ˛ˁƃǫŰǌʠࠁƎȥǫȶƎ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔ
ࠁ ˁƃǫŰǌʠࠆƎȥǫ˖ȝȶ˛ˊƅ˖ŔˁǫŔƎȶȟǫơȥǫơȶ˖Ŕǿɿƃǫʠ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔࡹˁȥǫȶɽơȇȶˁˊɢȝŔʋƴɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶƎɭȶǌŰơȍơȇʋɭȶȥǫƃ˖ȥŰɢɭ˖ơ˖ɽʋɭȶȥƴǫȥʋơɭȥơʋȶˁŰ
þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳʋơȍơǉȶȥǫƃ˖ȥǫơȍʠŹɢǫɽơȟȥǫơƎȶȝŰƃ˖ŔǿŰƃƎȶȇʠȟơȥʋˊȥǫơ˖ŹƴƎȥơƎȶʠɽʋŔȍơȥǫŔȶƎɢȶˁǫơƎ˖ǫŔȍȥȶɿƃǫþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȍʠŹˁˊɽȶȇȶɿƃǫȶƎɽ˖ȇȶƎȶˁŔȥǫŔࡸ
ˁˊȇŔ˖ƎȶȇʠȟơȥʋȸˁƎȶɽʋƴɢȥˊǿơɽʋˁŹǫʠɭ˖ơɢȶƎɭȸ˛ˊȶɭŔ˖ȥŔɽʋɭȶȥǫơǫȥʋơɭȥơʋȶˁơǿþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳ
ࠂ ʠȟȶ˛ȍǫˁǫƅþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳɢɭ˖ơɢɭȶˁŔƎ˖ơȥǫơƃ˖ˊȥȥȶɿƃǫ˖ȟǫơɭ˖ŔǿŰƃˊƃǠƎȶʠɽʋŔȍơȥǫŔȶȇȶȍǫƃ˖ȥȶɿƃǫɢȶˁɽʋŔȥǫŔɽ˖ȇȶƎˊ˖ŔɽŔƎȥȶɿƃǫǫˁˊɽȶȇȶɿƃǫɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫŔ
ࠃ ɽʋȶɽȶˁŔƅɽǫƴƎȶ˖ŔȍơƃơȧþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳʠƎ˖ǫơȍǫƅǫȥǉȶɭȟŔƃǿǫȶɭŔ˖ȥǫơ˖ŹƴƎȥˊƃǠɢơȝȥȶȟȶƃȥǫƃʋˁࡳ
ࠁࡳ ĭɭŔ˖ǫơȥŔɭʠɽ˖ơȥǫŔ˖ˁǫȥˊʠȟˊɿȍȥơǿȍʠŹɭŔ˛ŰƃơǌȶȥǫơƎŹŔȍɽʋˁŔȶŹȶˁǫŰ˖ȇȸˁȶȇɭơɿȍȶȥˊƃǠˁʠɽʋࡳࠀɢȇʋࠁþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȟȶ˛ơȶƎɢȶˁǫơƎȥǫȶ˖ȟȥǫơǿɽ˖ˊƅɿˁǫŔƎƃ˖ơ࢛
ȥǫơʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǿơ˛ơȍǫȥŔɭʠɽ˖ơȥǫơɢɭ˖ˊƃ˖ˊȥǫȝȶɽǫƴƎȶ˖ˁǫƴȇɽ˖ơȥǫŔɽ˖ȇȶƎˊȍʠŹʠȥǫơȟȶ˛ȍǫˁǫȝȶʠɽʋŔȍơȥǫơȶȇȶȍǫƃ˖ȥȶɿƃǫǫɽȇʠʋȇȸˁˁˊɢŔƎȇʠࡳ

ǽ

ơ˛ơȍǫȥǫơɢȶˁǫŔƎȶȟǫɽ˖ȥŔɽȶɽ˖ȇȶƎ˖ǫơˁʋơɭȟǫȥǫơࠆƎȥǫȶƎ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔŔŹɭŔȇʋơǿǫȥǉȶɭȟŔƃǿǫ
ɽɢȶˁȶƎȶˁŔȝ˛ơƎȶɽ˖ȝȶƎȶ˖ˁǫƴȇɽ˖ơȥǫŔɽ˖ȇȶƎˊȍʠŹȥǫơƎŔȝȶȥŔȟȟȶ˛ȍǫˁȶɿƃǫʠɽʋŔȍơȥǫŔ
ȶȇȶȍǫƃ˖ȥȶɿƃǫ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔȟȶ˛ơȟˊ˖ȟȥǫơǿɽ˖ˊƅˁˊɢȝŔʋƴɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔࡳ

ॻࠃ߿ࡳò˖ƃ˖ơǌȸȍȥơ˖ŔɽŔƎˊʠɽʋŔȍơȥǫŔˁˊɽȶȇȶɿƃǫɽ˖ȇȶƎˊǫˁˊɢȝŔʋˊɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶˁʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫʠȇȶɽ˖ʋȸˁ
ɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ
ࠀࡳ ĭˊɢȝŔʋŔɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶȥŔɽʋƴɢʠǿơˁˊȝŰƃ˖ȥǫơȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơɢɭ˖ơƎȝȶ˛ȶȥˊƃǠƎȶȇʠȟơȥʋȸˁࡳ
ࠁࡳ ĭˊɽȶȇȶɿƅɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶˁȶƎȥǫơɽǫơȥǫʠƎȶɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫ˖ǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿʠ˖Ŕȍơ˛ȥǫȶȥŔǿơɽʋȶƎƎŔʋˊ˖ǌȝȶɽ˖ơȥǫŔɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫˁŹǫʠɭ˖ơɢȶƎɭȸ˛ˊ
ǫǿơɽʋɭȸˁȥŔˁˊɽȶȇȶɿƃǫɢȶʋɭŰƃơȧƎȶȇȶȥŔȥˊƃǠɢɭ˖ơ˖ŹǫʠɭȶɢȶƎɭȸ˛ˊȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơˁŔɭʠȥȇȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫ˖ǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿȶȇɭơɿȍȶȥˊƃǠˁʠȟȶˁǫơʠƃ˖ơɽʋȥǫ࢛
ƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿࡳ
ࠂࡳ ĭˊɽȶȇȶɿƅˁˊɢȝŔƃȶȥơǌȶɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶȥǫơȟȶ˛ơŹˊƅˁˊ˛ɽ˖Ŕȥǫ˛ɽʠȟŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔࡳ
ࠃࡳ ĭˊɽȶȇȶɿƅɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶ˖Ŕȥǫơˁˊȇȶɭ˖ˊɽʋŔȥơɿˁǫŔƎƃ˖ơȥǫŔɢȶƎɭȸ˛ȥơǿơɽʋˁˊɭŔ˛ȶȥŔˁɢɭȶƃơȥƃǫơƃơȥˊǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿɽʋŔȥȶˁǫŰƃˊȟɽʋȶ࢛
ɽʠȥơȇȍǫƃ˖ŹˊƎȥǫȥŔɽʋƴɢʠǿŰƃˊƃǠɢȶƎȥǫʠɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔƎȶ˖Ŕȇȶȧƃ˖ơȥǫŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿƎȶȍǫƃ˖ŹˊƎȥǫƃŔȝơǿǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿɢɭ˖ơˁǫƎ˖ǫŔȥˊȟ
ˁʠȟȶˁǫơʠƃ˖ơɽʋȥǫƃʋˁŔˁǫȟɢɭơ˖ǫơʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿࡳ

èȶ˖Ǝ˖ǫŔȝzĴáȶɽʋŔȥȶˁǫơȥǫŔȇȶȧƃȶˁơ

ࠀࡳ ĭɽɢɭŔˁŔƃǠȥǫơʠɭơǌʠȍȶˁŔȥˊƃǠȟŔǿŰ˖ŔɽʋȶɽȶˁŔȥǫơɢɭ˖ơɢǫɽˊɢȶˁɽ˖ơƃǠȥǫơȶŹȶˁǫŰ˖ʠǿŰƃơǌȶɢɭŔˁŔɢȶȍɽȇǫơǌȶࡳ
ࠁࡳ òɢȶɭˊ˖ʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȟȶǌŰŹˊƅɭȶ˖ɽʋɭ˖ˊǌŔȥơȥŔƎɭȶƎ˖ơɢȶȍʠŹȶˁȥơǿࡳ
ࠂࡳ áȶˁȸƎ˖ʋˁȶȶɭȶɽ˖ƃ˖ơȥǫŔˁˊȥǫȇŔǿŰƃơ˖ʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔ˖ŔˁŔɭʋơǿȥŔɢȶƎɽʋŔˁǫơ¶ĭčȟȶ˛ȥŔˁˊʋȶƃ˖ˊƅɢɭ˖ơƎɽŰƎˁȝŔɿƃǫˁˊˁơƎȝʠǌɢɭ˖ơɢǫɽȸˁȶˁȝŔɿƃǫˁȶɿƃǫ
ȶǌȸȍȥơǿŹŰƎ˘ɽŰƎˁȝŔɿƃǫˁˊƎȍŔȟǫơǿɽƃŔ˖Ŕȟǫơɽ˖ȇŔȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃơǌȶȍʠŹɽǫơƎ˖ǫŹˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃơǌȶȍʠŹʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȍʠŹʠɢɭŔˁȥǫȶȥơǌȶȍʠŹɽɢŔƎȇȶŹǫơɭƃˊ
ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȍʠŹɽɢŔƎȇȶŹǫơɭƃˊʠɢɭŔˁȥǫȶȥơǌȶࡳ
ࠃࡳ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳȟŔɢɭŔˁȶƎȶˁơɭˊ˪ȇŔƃǿǫȶŹơƃȥȶɿƃǫʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃơǌȶʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ȶȥơǌȶȍʠŹʠɢɭŔˁȥǫȶȥơǌȶ˖ʠȟȶˁˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȥŔȍǫɽʋŔƃǠȶɽȸŹǌɭʠɢȍʠŹ
ɢȶƎȟǫȶʋȸˁȇʋȸɭơɽŰȶŹǿƴʋơɽŔȥȇƃǿŔȟǫ˪ȥŔȥɽȶˁˊȟǫȍʠŹɢȶƎơǿɭ˖ŔȥˊƃǠȶʋơɭɭȶɭˊ˖ȟʋơɭɭȶɭˊɽʋȸˁȍʠŹƃ˖ȝȶȥȇȸˁȶɭǌŔȥǫ˖Ŕƃǿǫʋơɭɭȶɭˊɽʋˊƃ˖ȥˊƃǠʋ˖ˁࡳȍǫɽʋˊɽŔȥȇƃˊǿȥơࡳ
ơɿȍǫȶȇŔ˛ơɽǫƴ˛ơƎŔȥŔȶɽȶŹŔ˖ȥŔǿƎʠǿơɽǫƴȥŔȍǫɿƃǫơɽŔȥȇƃˊǿȥơǿþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳ˖Ŕɽʋȶɽʠǿơɽ˖ƃ˖ơǌȸȍȥơɿɭȶƎȇǫȶǌɭŔȥǫƃ˖ŔǿŰƃơȶɭŔ˖ɢȶǫȥǉȶɭȟʠǿơȶʋˊȟȶƎɢȶˁǫơƎȥǫơ
ȶɭǌŔȥˊɢŔȧɽʋˁȶˁơࡳ
ࠄࡳ ƴ˖ˊȇǫơȟɽʋȶɽȶˁŔȥˊȟɢɭ˖ˊˁ˖ŔǿơȟȥˊƃǠɭơȍŔƃǿŔƃǠɢȶȟǫƴƎ˖ˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ŔǿŰƃˊȟǫ þčFʠɭȶɢŔòࡳࡳǿơɽʋǿƴ˖ˊȇɢȶȍɽȇǫࡳ

čŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫơɢȶƎɭȸ˛ȥơƎȍŔȍǫơȥʋȸˁ eɭơƃȶɽqȶȍǫƎŔˊòɢࡳ˖ȶࡳȶࡳ ঀþčFʠɭȶɢŔòࡳࡳࠁ߿ࠁ߿
ॻࠂࠈࡳáȶɽʋƴɢȶˁŔȥǫơˁɭŔ˖ǫơ˖ŔǿɿƃǫŔ˖ƎŔɭ˖ơȥǫŔʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǌȶ˖ʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫŔȇȶɽ˖ʋȸˁɭơ˖ˊǌȥŔƃǿǫȍʠŹɢɭ˖ơɭˁŔȥǫŔǫȟɢɭơ˖ˊʋʠɭˊɽʋˊƃ˖ȥơǿ

ࠁ߿

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 62
Biuro Obsługi Klienta
801 500 300, +48 71 36 92 887
bok@tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, KRS 0000002736, NIP 895 10 07 276
Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł
Zezwolenie MF nr DU/2849/A/CG/94 z 07.11.1994 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

-ơȥʋɭʠȟáȶȟȶƃˊࠁࠃǠ • Assistance 24h
+ 48 22 568 98 28 + 48 22 568 98 29
¥ʠȟơɭɢȶȍǫɽˊ࢘ˁŔɭǫŔȥʋáȶƎɽʋŔˁȶˁˊ
Insurance policy number – ÚȲƌɷʄŔʺȲʺ˃ʶŔɧǨŔȢʄ

eèŁࡹࠈࡹࠁ߿ࠀࠃ

ĭɢɭ˖ˊɢŔƎȇʠˁˊȟŔǌŔǿŰƃˊȟȥŔɽ˖ơǿɢȶȟȶƃˊɢɭȶɽǫȟˊƎ˖ˁȶȥǫƅɢȶƎˁˊ˛ơǿɢȶƎŔȥˊȥʠȟơɭƃơȥʋɭŔȍǫŔȍŔɭȟȶˁơǿ
ǫɢȶƎŔƅɽˁȶǿơǫȟǫƴȥŔ˖ˁǫɽȇȶȥʠȟơɭɢȶȍǫɽˊʠŹơ˖ɢǫơƃ˖ơȥǫȶˁơǿȶɭŔ˖ȇȶȥʋŔȇʋȶˁˊȥʠȟơɭʋơȍơǉȶȥʠࡳ
In case of emergency requiring our assistance, please call the above number.
Be prepared to give your name, policy number and the contact telephone number.

