Zmluvu o obstaran{ zdiazdu

uzatvorend podfa ustanovenia

f

741 a ndsl. Obiianskeho zdkonnika medzi

Chflnok I.
ZMLUVNE STRANY
Obstardvatef:

CK

Slniedko spol. s r.o., Palack6ho 88/8, 911

teo:43840949

0l

Trendin

ld oPH:srzoz2499o83

e-mail:slniecko@ckslniecko.sk

tel.: 032 652 Lg tt
i. fdtu /IBAN/: SK79 5600 0000 0007 5000 8001 Prima banka
Objedndvatel: Zdkladnd 5kola, Sadovd 620,905 01 Senica
Adresa: Z6kladn6 5kola, SadovA 620,9OS 01 Senica

leo:31827705

ltatutdr:

lng.Svetlana Ch6belov6

vybavuje: p. Katarina Cveikovd
e-mail: cveckovakatarina@gmail.com

telef6n: 09L8 423 425

il{nok II.
PREDMETZMLU\ry
1..

Predmetom zmluvy je z5vdzok CK Slnieiko obstara{ pre Objedndvatel'a z6jazd a tomu
zodpovedajri ci z6vdzok Objedndvatela zaplatit' zmluvnil cenu podl'a splStkov6ho kalenddra.

prirode: Prainik, RZ Prainik Dribrava
Termin: 19.06. - 23.O6.20L7
Ubytovanie: je zabezpeden6v3 -6 ldikouich

Skola v

izbdch
das{ s vlastn'im soci5lnym zariadenim na izbe

Stravovanie: prvd strava - obed
Doprava: individudlna

poslednd strava - obed /obedov,i balidek/

RoEnft Z5: ll. - lll.

po6et

deti:

63

Cena: 89,00

/pripadn| zmeny v podte detivZdy aktualizujte v ck slniedko/

€

nie
27,OO

nie

€

-10,00

nie
nie

Cena na

€

ubytovanie, strava 5x denne + pitn'i reiim, dospeli Urc grdtis*,
dardek pre kaid6ho ridastnika SvP, DPH
slnietko plus*
(odmena 7O€/pedagog/\0 deti, bus vrilet PieSt'any)
animainf program** (L animdtor na 12-14 deti)
komplex. cest. poist. ECP (draz, storno, zodpovednos{ za 5kodu)
zfava za skorf ndkuP***
zlava za vernost' ***
individudlna zlava

iiaka: 106,00€

Priplatky k cene:

nie
nie

objednand autobusov6 doprava do 5vp a spdt
objednanri zdravotnik ck slnieiko
pripadne dospel'f naviac v cene 89€

Splitkoui kalend6r:
Zdloha:0€

Doplatok:podla aktudlneho

poitu

splatnost'30'06'2017

pozn6mky: ak nebude pomer detia dospel'ich delitel'nri 10, pre ddely poskytnutia

,/
bezplatného ubytovania so stravou pre dospelé osoby sa počet detí zaokrúhli
na celé desiatky smerom nadol /platí aj v prípade objednania služby slniečko+/
*v prípade objednania služby slniečko+ pri počte nižšom ako 40 platiacich detí,
objednávateľ doplatí za výlet paušálnu sumu 5€/chýbajúce dieťa do počtu 40
ak na výlet bude potrebné zabezpečiť aj druhý autobus, objednávateľ doplatí
za výlet paušálnu sumu 5€/chýbajúce dieťa do počtu 80
**výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú učitelia a aktivity v
mimovyučovacom čase zabezpečujú animátori, ktorí v plnom rozsahu nesú
zodpovednosť za realizáciu 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
Zoznam účastníkov:

Zoznam detí a dospelých obsahujúci meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého
bydliska objednávateľ zašle na horeuvedenú alebo e-mailovú adresu najneskôr S dní pred
nástupom na zájazd.

Článok III.

ĎALŠIE USTANOVENIA

1, Práva a povinnosti CK Slniečko a objednávateľa sú uvedené vo Všeobecných zmluvných
podmienkach účasti na zájazdoch CK Slniečko, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.
2, Túto zmluvu možno zmeniť, 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 poistení
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 obdrží jeden.
S, Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním oprávnenými zástupcami
obidvoch zmluvných strán.
6, Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva
nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej
obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

Senica, 13.03.2017

pečiatka, podpis
CK Slniečko

.......................................... ....
pečiatka, podpis
Objednávateľ

