
Zmluva o obstaraní zóiazdu
uzątvorená podľa usĺąnovenia .Ş 74I a násl. občianskeho zákonníką medzi

Clánok I.
ZMLUVNE STRANY

obstarávatel': CK Slniečko spol. s r.o., Nábrežnâ 7636/1-6,971-oL Trenčín
korešpondenčná adresa: CK Slniečko, PaIackého 8, 911 01Trenčín
lČo:4384o949 lČ DPH:SK2oŻŻ499O83
e-mail:slniecko @ckslniecko.sk
tel.: 032 65219 7L
č. účtu: o75ooo80o1-/5600 Prima banka

objednávateĺ: ZŠ F. Rákócziho ll s VJM, V.Palkovicha 3,946 03 Kolárovo
Adresa: zš r. Rátócziho lls VJM, V.Palkovicha 3,946 03 Kolárovo
lČo: o37861'174
vybavuje: Mgr. Priska Marosĺová

Čtánok II.
PREDMET ZM.LUVY

1. Predmetom zmluvy je záväzok CK Slniečko obstarať pre objednávatel'a zájazd a tomu
zodpovedajúcĺ záväzok objednávateľa zaplatiť zmluvnú cenu podľa splátkového kalendára.

škola v prírode: Strážov, horský hotel Magura***
Termín:

Ubytovanie:

Stravovanie:
Doprava:

09.0s. - r_3.05.2016
je zabezoečené v 2 - 4 lôžkotĺých izbách
s vlastným sociálnym zariadením na každej izbe
prvá strava - obed posledná strava - obed /alebo obedový balíček/
individuálna

Cena na žiaka: 85,00 €

Príplatky k cene: nie
nie

Sp!átkov'ý kalendár:
Záloha 1: o€
Záloha2:2975€
Doplatok: podľa aktuálneho počtu

/prípadné zmeny v počte detívždy aktuallzujte v ck slniečko/

ubytovanie, strava 5x denne + pitný režim, dospelý I/Lo grátis*,
darček pre každého účastníka ŠvP, DPH
slniečko plus*
(bus výlet Bojnice + Vstup do Zoo)
animačný program** (1animátor na 1_2-L4 detí)
komplex. cest. poist. ECP (úraz, storno, zodpovednosťza škodu)
zţava za skoý nákup***
zĺava za vernosť ***

individuálna zľava

:

objednaná autobusová doprava do$vp a späť
objednaný zdravotník ck slniečko
prípadne dospelý naviac v cene 85€

splatnosť L3.05.2016
splatnosť zo.o5.2016

Ročník Zš: ll. - lV
Počet detí: 35

Cena: 85,00€

nre

nte
nĺe
nie
nie
nie



Poznámky: ak nebude pomer detí a dospelých delitel'ný 10, pre účely poskytnutia
bezplatného ubytovanĺa so stravou pre dospelé osoby sa počet detí zaokrúhli
na celé desiatky smerom nadol /platíaj v prípade objednania služby slniečko+/

*v prípade objednanĺa služby slniečko+ pri počte nižšom ako 37 platĺacich detí,
objednávateľdoplatíza výlet paušálnu sumu S€/chýbajúce dieťa do počtu 3z
ak na výlet bude potrebné zabezpečiť aj druhý autobus, objednávateľ doplatí
za výlet paušálnu sumu S€/chýbajúce dĺeťa do počtu 74

**výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú učitelia a aktivity v
mimovyučovacom čase zabezpečujú animátori, ktorív plnom rozsahu nesú
zodpovednosť za realizácĺu stanoveného programu a bezpečnosť detí
v čase od 14,00 do 21,00 /platí v prípade objednania služby animačný program/

***zľavy nie je možné kombinovať

Zaznan účastníkov:
Zoznam detí a dospelých obsahujúci meno, priezvisko, dátum narodenĺa a adresu trvalého
bydliska objednávateľzašĺe na horeuvedenú alebo e_mailovú adresu najneskôr 5 dní pred
nástupom nazájazd.

Clánok III.
Ďłr,Šrn UsTANovENIA

3-, Práva a povinnostiCK Slnĺečko a objednávatel'a sú uvedené vo Všeobecných zmluvných
podmienkach účasti na zájazdoch CK Slniečko, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.

2, Túto zmluvu možno zmenĺţ doplniť alebo zrušiť iba obojstrannou písomnou dohodou
podpísanou oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

3, Prílohou tejto zmluvy je katalóg alebo ponukový list CK Slniečko, doklad o poĺstení
CK Slniečko pre prípad jej insolventnosti - garančný list, všeobecné zmluvné podmienky
a zálohová faktúra.

4, Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdržíjeden
5, Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním oprávnenými zástupcami

obĺdvoch zmluvných strán.
6, Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorilĺ na základe ich slobodnej vôle, zmluva

nebola uzavretá v tĺesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej
obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

Trenčín, 04.o2.201"6 Kolárovo, 04.0Ż.201'6
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