
02.10.19PENZIÓN MAJK Heľpa 07.01.20 11.01.20

v NitreLyžiarsky kurz 2.st.ZŠ vlastný program

objednávateľ:
Základná škola
Klačno 4/2201
034 01 Ružomberok
IČO: 37813510  DIČ: 2021668913

obstarávateľ:
Fatralandia, agentúra zážitkov - cestovná kancelária, o.z

Narcisová 17
949 01 Nitra
IČO:50462997 DIČ:2120341850 IČ DPH: SK2120341850

program:

- rezervácia do

01.10.19

zmluva o obstaraní zájazdu 2 431
podľa Zákona č. 281/2001 Zb.z. uzavretá medzi:

kalkulácia ceny
130,00 € 6 370,00 €

66,00 € 66,00 €

zdravotník s lekárničkou

skibus jazdy tri dni naviac

250,00 € 250,00 €

množstvo j.cena cena spolu

príplatky

mládež do 15

pedagógovia

1

1

49

4

Cena spolu 6 686,00 €

0919 079 401 fatralandia@fatralandia.sk www.fatralandia.sk

zľavy

Prehlásenie: Prehlasujem, že som v zmluve uviedol pravdivé údaje, som oboznámený s rozsahom poskytovaných služieb,
všeobecnými a záručnymi podmienkami Fatralandia, agentúra zážitkov CK o.z, prehľade poistného krytia a poistenia voči
úpadku CK v ECP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a porozumel (a) som im. Prehlasujem, že ak som si
nezakúpil komplexné cestovné poistenie, nemám nárok na žiadne poistné plnenie v prípade storna zájazdu, prerušenia cesty,
škody na batožine, úrazu, škody na veci, alebo zdraví.

V Nitre, 1.10.2019

---------------------------------------------    ---------------------------------------
za  obstarávateľa PaedDr. Štefan Šušlík, predseda o. z                              za objednávateľa

Zmluva je záväzná, ak obržíme Vami podpísanú kópiu zmluvy zaslanú poštou alebo mailom do 30 dní od jej vystavenia.

                                         Tešíme sa na Vás, Vaša Fatralandia

6 686,00 €

11.1.2020

11.1.2020

Pokyny k platbe: menej ako 60 dní pred

pobytom  uhraďte plnú sumu

v termíne do

viac ako 60 dní pred pobytom uhraďte
preddavok

v termíne do

doplatok

v termíne do

Platby realizujte na účet v Prima banke

SK22 5600 0000 0023 6454 9001

Variabilný symbol  2 431

Pokyny k organizácii zájazdu zasielame po

uhradení celej sumy  zájazdu

6 686,00 €

11.1.2020

adresa psč mesto/obec

mobil

Začiatok obedom, koniec raňajkami

4 x plná penzia, 3 x denne, 4 x ubytovanie PENZIÓN MAJK Heľpa, 2 až 5 lôžkové izby s možnosťou prístelky s WC a
sprchou, hlavná budova, , skibus jazdy tri dni naviac, zdravotník s lekárničkou, , , ,

Poznámky k zmluve:

V cene zájazdu:

skola@zsklacnork.sk
mail

Základná škola

Klačno 4/2201 Ružomberok034 01

kontaktná osoba:

37813510 2021668913

Ján Gálik Mgr. 0944 388 879

Objednávateľ: IČO: DIČ:

termín:

vážený pán

poistenie

služby

1

2

3

4

5
6

PENZIÓN MAJK Heľpa - skipas pre žiaka - skibus - na 10 žiakov dospelý ubytovanie, strava zdarma - denne krytý bazén,
teločvičňa - ubytovanie a strava vlastného zdravotníka zdarma - pobytový poplatok
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