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B2 Doplnenie formulára štandardných informácií pre zmluvy o zájazde

Základné práva podľa zákona č. 170/2018 Z. z.

VA Informácie o zájazde poskytované pred uzatvorením zmluvy o zájazde

a) Všeobecné informácie o zájazde

názov zájazdu: Škola v prírode Liptovský Ján

termín začatia zájazdu: 24.4.2023

termín skončenia zájazdu: 28.4.2023

dížka pobytu s dátumami: 5

počet zahrnutých nocí (ak ide o zájazd, ktorého súčasťou je ubytovanie): 4

b) Informácie o preprave

druh a kategória dopravného prostriedku: vlastná

miesto odchodu a návratu:

c) Informácie o ubytovacom zariadení hotel Moravica

typ izby: 35x Miesto v švp Slovensko, Liptov, Liptovský Ján

d) Informácie o stravovaní
spôsob stravovania: plná penzia

Ďalšie presné informácie o vhodnosti cesty, o ktoré cestujúci požiadal, berúc do úvahy

potreby cestujúceho:

Y2) Informácie o cestovnej agentúre v prípade sprostredkovaného predaja zájazdu:

obchodné meno / názov: CK Slniečko, spol. sr. o.

sídlo / miesto podnikania: Palackého 88/8, 91101 Trenčín

telefónne číslo: tel: +421326521911

adresa elektronickej pošty:  slniecko©ckslniecko.sk

Y3X Informácie o cene a platobných podmienkach
celková cena zájazdu vrátane daní, všetkých nákladov a poplatkov: 4410,00 €
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Zmluva o zájazde uzatvorená podľa $ 16 a súv. zák. č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného

ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cest ovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obstarávateľ: CK Slniečko, spol. sr.o.
Prevádzka a sídlo: Palackého 88/8, 911 01 Trenčín

Call centrum: 032 65219 11

IČO/IČ DPH: 43840949/SK2022499083

IBAN:

Zapísaná v OR OS v Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18549/R

Predajca/CA: [CK Slniečko, spol. s r. 0.

IČO: 43840949

Vybavuje: |Dušan Ovšonka

Tel./mobil:[tel: +421326521911 +421915879018

Číslo zmluvy (Variabilný symbol):|21254 E-mail: [slniecko© ckslniecko.sk

Predmetom zmluvy je záväzok CK obstarať pre cestujúceho zájazd a tomu zodpovedajúci záväzok cestujúceho zaplatiť dohodnutú sumu

Názov: Škola v prírode Liptovský Ján Doprava: [vlastná

Miesto: hotel Moravica Nást. miesto:

Lokalita: |Slovensko, Liptov, Liptovský Ján Ubytovanie: |35x Miesto v švp

Termín: 24.4. - 28.4.2023 Strava: [plná penzia

Objednávateľ: Základná škola Pohraničná, Komárno

Fakturačná adresa: Pohraničná 9, Komárno 94501

Korešp. adresa:
Štatutárny zástupca:—|Mgr. Slavomír Ďurčo Tel.kontakt:|+421905979571

Zájazd vybavuje: Mgr. Kristína Sýkorová Tel.kontakt:

IBAN (č.účtu): E-mail:| sykorovak©gmail.com

IČO/IČ DPH: 37861221 DIČ:| 2021606059

Rozsah služieb Cena Počet Celkom Platba

Predajná cena 146,00 € Sj 5110,00 € záloha: 1050,00 €

Zľava za skorý nákup -20,00 € 35 -700,00€| splatnosť:|30.11.2022
zostatok: [3360,00 €

splatnosť: [8.5.2023
Poznámka objednávateľa:

Prvá strava: obed
Posledná strava: raňajky

Cena celkom:|4410,00 €

Služby zahrnuté v základnej cene:
ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 1 dospelý zdarma na 10 detí, darček pre každého účastníka ŠvP a DPH.
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CK je poistenápre prípad úpadku podľa zákona 170/2018 Z.z. v Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z meno cienskeno

štátu, používateľ ochrannej známky Európska cestovná poisťovňa, 1ČO: 54 228 573, v zmysle Všeobecných poistných

podmienok poistenia zájazdu a spojených služieb cestovného ruchu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie platných k

dátumu podpisu zmluvy.

Hlásenie poistnej udalosti zo zahraničia: Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, +421 2544177 11, fax

+421 2 544 101 74. Hlásenie poistnej udalosti zo Slovenska: Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná

poisťovňa, Lamač.cesta 3/A, Bratislava, +421 2 544 177 04

Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia VPP ECP a

Tabuľka poistného krytia s poistnými sumami platné k dátumu podpisu zmluvy. Poistený svojím podpisom potvrdzuje, že

pred uzavretím poistnej zmluvy bol oboznámený s VPP ECP a súhlasí s nimi a že prevzal VPP ECP, Tabuľku poistného

krytia, Informácie o spracúvaní osobných údajov a že mu boli oznámené informácie podľa $ 792a Občianskeho

zákonníka. Poistený svojím podpisom potvrdzuje, že mu v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím poistnej

zmluvy bol poskytnutý Informačný dokument © poistnom produkte

Zároveň potvrdzuje, že v prípade, ak táto poistná zmluva bola uzavretá k ceste, ktorá bola rezervovaná pred uzavretím

tejto poistnej zmluvy, poistná ochrana poistenia storna a prerušenia cesty s výnimkou úmrtia poistenej osoby, úrazu

poistenej osoby alebo živelnej pohromy na majetku poistenej osoby začína plynúť až 10. dňom po uzavretí tejto zmluvy.

Poistený berie na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona ©

poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie © spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej

osoby sú uvedené v informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy. Podrobné

informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa www.europska.sk

<http://www.europska.sk> a na pobočkách poisťovateľa.

Poisťovateľ: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, používateľ ochrannej známky Európska

cestovná poisťovňa, IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby,

prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sidlom Spálená

75/16, Nové Môsto, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B,

vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

Infolinka: 02 544 177 04, info europska.sk, núdzová linka 24 hod.: +421-2-54417711

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu spracúvala moje osobné údaje v rozsahu

titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa a kontaktovala ma na účely ponúkania

produktov a služieb poisťovateľa a poskytovania informácií o aktivitách poisťovateľa, a to počas trvania zmluvného

vzťahu s poisťovateľom a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s poisťovateľom.

Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného

odvolania na adresu sídla poisťovateľa alebo odvolania prostredníctvom webového sídla poisťovateľa. Podrobné

informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov sú uvedené v zmluvnej dokumentácii,

na webovom sídle poisťovateľa: www.europska.sk a na pobočkách poisťovateľa. Zároveň súhlasím s tým, že mi

marketingové informácie môžu byť poskytované aj prostredníctvom automatických volacích a komunikačných systémov

bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ v zmysle osobitných právnych predpisov

(napr. zákon o reklame, zákon o elektr, komunikáciách)

Súhlasím:
Nesúhlasím:

Cestovná kancelária informovala a odporúča cestujúcemu uzavretie komplexného cestovného poistenia, ktoré rieši aj

prípadné krytie nákladov spojených s odstúpením od zmluvy o zájazde, alebo iných nákladov, ktoré môžu vzniknúť

cestujúcemu najmä v prípade nehody, ochorenia alebo smrti. V prípade neuzavretia cestovného poistenia cestujúci berie

na vedomie, že v prípade škodovej udalosti alebo pri nenastúpení na cestu si nemôže nárokovať náhradu škody a ani

žiadne iné nárokyz titulu poistenia. Cestujúci akceptovaním zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že bol pred akceptovaním

zmluvy oboznámený s formulárom štandardných informácii pre zmluvy © zájazde, s katalógom, resp. s inou písomnou

ponukou zájazdov, ktoré obsahovali špecifikáciu zákonných podmienok zájazdu, vrátane informácií nachádzajúcich sa na

webovom sídle www.ckslniecko.sk. Cestujúci akceptovaním zmluvy tiež potvrdzuje, že bol oboznámený so Všeobecnými

zmluvnými podmienkami cestovnej kancelárie a tieto Všeobecné zmluvné podmienky akceptuje a súhlasí s nimi, to

všetko aj v mene a na účet všetkých ostatných cestujúcich.
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Cestuiúci akceptovaním zmluvy súhlasí so spracúvaním všetkých osobných údajov všetkých osôb, ktoré sú cestujúcimi v

súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením

Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom

pohybe takýchto údajov, v informačnom systéme cestovnej kancelárie, ktoré poskytol prostredníctvom tejto zmluvy.

Cestujúci súčasne vyhlasuje, že je splnomocnený ostatnými osobami, ktoré sú cestujúcimi, ktorých osobné údaje sú

uvedenév tejto zmluve, na uvedenie ich osobných údajov do tejto zmluvy a na udelenie ich súhlasu na ich použitie na

účel spracovania a na dobu potrebnú na poskytnutie zájazdu a realizácie súvisiacich práv a povinností. Účelom

spracovania je zabezpečenie poskytnutia služieb tvoriacich zájazd. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám za

účelom plnenia služieb dohodnutých v tejto zmluve a to aj cezhranične.

Cestujúci akceptovaním zmluvy vyjadruje súhlas / nesúhlas so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v tejto zmluve

o zájazde cestovnou kanceláriou a to na marketingové účely, vrátane vytvárania personalizovaných ponúk s využitím

cookies, googleanalytics, prípadne iných nástrojov. Tento súhlas trvá 10 rokov od okamihu poskytnutia poslednej služby,

alebo tovaru a je ho možné kedykoľvek odvolať doručením oznámenia cestovnej kancelárii. Uvedený súhlas je daný aj za

všetky ostatné osoby, ktoré sú cestujúcimi.

Zasielanie reklamn. informácií elektronicky: Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účely marketingu,

reklamy a komerčnej komunikácie v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, adresa e-pošty

Súhlasím: | | Nesúhlasím:|

Zasielanie reklamných informácií poštou /katalóg/: Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účely

marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia

Súhlasím: | Nesúhlasím:|

Cestujúci prehlasuje, že bol riadne poučenýo svojich právach súvisiacich s ochranou osobných údajov ako dotknutej

osoby, tak ako sú tieto upravené na www.ckslniecko.sk v časti „Stiahnite si“ ako aj v osobitom dokumente upravujúcom

ochranu osobných údajov a o uvedenom bude informovaťvšetkých cestujúcich. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o

zájazde sú Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie, informácie zverejnené na webovom sídle

www.ckslniecko.sk, príslušný katalóg s cenníkom, ďalšie informačné materiály a formulár štandardných informácií pre
zmluvyo zájazde, s ktorými sa cestujúci oboznámil pre uzavretím tejto zmluvy. V prípade, že niektorá otázka je riešená

vo viacerých dokumentoch menovaných v predchádzajúcej vete odlišným spôsobom, platí priorita v poradí ako sú

dokumenty vymenované v predchádzajúcej vete s absolútnou prednosťou tohto dokumentu zmluvy o zájazde. Subjekt,

prostredníctvom ktorého sa cestujúci môže rýchlo kontaktovať s cestovnou kanceláriou a účinne s ňou komunikovať,

žiadať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať zájazd, ak porušenie zmluvy o zájazde zistí počas poskytovania zájazdu, je

CK Slniečko, adresa Palackého 88/8, Trenčín, 911 01, email: slniecko ckslniecko.sk, tel.: 032 652 19 11. Cestujúcemu

budú oznámené údaje aj ďalšej osoby u ktorej môže postupovať spôsobom podľa predchádzajúcej vety. Medzi

cestujúcimi sa nenachádza osoba, ktorá by bola maloletým bez sprievodu rodiča, alebo inej oprávnenej osoby, prípadne
iná osoba vyžadujúca špeciálnu starostlivosť.

[Upozornenie: Podpísanú Zmluvuo zájazde pošlite obratom do CK Slniečko /e-mailom alebo poštou/. A
Dátum vystavenia: 20.9.2022 Dátum podpisu: 20.9.2022 Dátum podpisu 2 3 SEP. 2022

Miesto: Trenčín Podpis a pečiatka predajcu: Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu:
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