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guy ZMLUVA o OBSTARANÍZÁJAZDU
uzatvorená V zmysle zákonov č. 281/2001 a 186/2006 Z.z.

OBSTARÁVATEĽ
Cestovná kancelária CK FANY s r.o.
Hrnčiarska 2 /A, 04001 Košice
Prevádzka: Hrnčiarska 2 /A, 04001 Košice
IČO: 36705403, IČ DPH: SK 2022289280
Obch. reg. OS 1. Košice I, odd. Sro, Vl. č. l918/V
TATRA BANKA: IBAN SK24 1100 0000 0029 2691 3574

OBJEDNÁVATEĽ
Základnou školou : Kudlovská 11,06601 Humenné
IČO:
IČ DPH:
ktorú dnešného dňa uzatvárajú.

I.

Penzión VOLGA, Tatranská Lomnica
Škola v prírode sa uskutoční V objektoch: '

v dňoch : od 19.6.2017 do 23.6.2017v počte: 19 žiakov a _3“_ ped.pracovníkovvrátane zdravotnika.

Ved. tumusu je povinný pri nástupe do zariadenia, v ktorom škola v prírode prebieha, nahlásiť príp.
zmenu v počte žiakov oprotipočtu, ktorýje uvedený v tejto zmluve na základe predloženia menného
zoznamu s aktuálny počtom žiakovpredloženiamenného zoznamu s aktuálny počtom žiakov

II.

CK FANY zabezpečí , aby účastníci školy v prírode nastúpili do objektu dňa 5.6.2017 v dopoludňajších hodinách.
Stravovanie v nástupný deň začína obedom v čase medzi 12.00- 13.00 hod.
Účastníci školy v prírode sa v nástupný deň môžu ubytovať po 14.00 hod. z dôvodu upratovania objektu po
odchádzajúcomturnuse. Prevádzkovateľ objektu zabezpečí do tej doby úschovu batožín.
CK FANY zabezpečí, aby účastníci školy v prírode opustili objekt dňa 9.6.2017 v dopoludňajších hodinách.
Stravovanie v posledný deň končí raňajkami a balíčkom na cestu.
Učastníci školy v prírode uvoľnia izby do 9.00 hod. resp. riadia sa pokynmi prevádzkovateľa objektu.
Prevádzkovateľ objektu zabezpečí do doby odchodu z objektu. úschovu batožín.

III.

Cena pobytu na 1 žiaka / 1-4 .ročnik/ : 100 €

V cene zahrnuté: strava 5 x denne + pitný režim, 4x ubytovanie, využívanie denneX box herňa, trenažér
zlaňovania, prednáška s projekciou o horskej tematike, lanovka na Chopok resp. naBrhliská,

IV.

K úhrade záloha : 0,00 €

K úhrade doplatok : l900,00 € splatný najneskôr 7 dní po uskutočnení zájazdu

V.

Obe zmluvné strany majú právo na základe novovzniknutýchokolností po vzájomnom odsúhlasení žiadať dodatky
a doplnky k tejto zmluve.
Škola svojim podpisompotvrdzuje, že sa oboznámilaso ZáručnýmipodmienkamiCK FANY, súhlasí s nimi a
v plnom rozsahu ich prijíma.

V Košiciach dňa: 19.6.2017
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