
ZMLUVA  O OBSTARANÍ ZÁJAZDU  VYPLNENÉ A PODPÍSANÉ POSLAŤ NASPÄŤ CK 

OBSTARÁVATEĽ: JUDr.Jana Jánošová CK TARTOUR 

90068 Plavecký Štvrtok  329,   Tel.. +421 908 069643 2cktartour@gmail.com www.cktartour.eu 

1. osoba OBJEDNÁVATEĽ : 

Meno a priezvisko : 

 

Adresa:  

 
PSČ: 

Názov zájazdu: 

 

Dátum narodenia: 

 

Telefónne číslo: Termín zájazdu: 

 

Číslo pasu / OP : e-mail: Nástupné miesto: 

 

2. osoba Spolucestujúce osoby: 

Meno a priezvisko : 

 

Dátum narodenia : 

 

Nástupné miesto: 

 

Adresa:  

 
PSČ: 

Číslo pasu / OP : Telefónne číslo: 

3. osoba 

Meno a priezvisko : Dátum narodenia : Nástupné miesto: 

Adresa: 

 
PSČ: 

Číslo pasu / OP : Telefónne číslo: 

4.osoba   

Meno a priezvisko : Dátum narodenia : Nástupné miesto: 

Adresa: 

 
PSČ: 

Číslo pasu / OP : Telefónne číslo: 

5.osoba   

Meno a priezvisko : Dátum narodenia : Nástupné miesto: 

Adresa: 

 

PSČ: 

Číslo pasu / OP : Telefónne číslo: 

 
ZÁKLADNÁ   CENA  ZÁJAZDU  NA 1 OSOBU: .....................................................€ 

 

a) Zľava............................................  b) Navýšenie ceny ................................................. (z dôvodu nízkeho počtu) 

 

Zahŕňa :............................................................................................................................ .............................................................................................  

 

PRIOBJEDNANÉ SLUŽBY: ( tie, ktoré sú uvedené v programe zájazdu ako príplatok) 

 

1/ Komplexné cestovné poistenie Cena  na 1 osobu..................EUR Cena za všetky osoby......................EUR 

2/ Obedy/večere Cena  na 1 osobu..................EUR Cena za všetky osoby ..................... EUR 

3/ Nástupné miesto Cena  na 1 osobu..................EUR Cena  za všetky osoby .................... EUR 

4/ 2-/1-postelová izba Cena  na 1 osobu..................EUR Cena za všetky osoby ..................... EUR 

5/ Miestenka v 1. polovici autobusu Cena  na 1 osobu..................EUR Cena za všetky osoby ..................... EUR 

6/ Iné : Cena  na 1 osobu..................EUR Cena za všetky osoby ..................... EUR 

Hodnota  zájazdu celkom  s príplatkami  na  1 os:...................................€ za všetky osoby: ............................ €  
 

Záloha sa uhrádza hneď pri objednávke vo výške 50% z celkovej ceny zájazdu + celé komplexné poistenie za všetky 

osoby. Doplatok zájazdu musí byť uhradený najneskôr 20 dní pred odchodom. 

Organizačné pokyny budú zasielané 10-14 dní pred odchodom na zájazd. 

 

 Úhrada : Názov účtu : JUDr. Jana Jánošová CK TARTOUR 

        IBAN: SK36 1100 0000 0029 4407 9157 , KS: 0308, VS: dátum zájazdu  poznámka: priezvisko 

 

1) Záloha : Suma ...................... Dátum:  ................................ 2) Doplatok: Suma......................... Dátum ................................ 

mailto:2cktartour@gmail.com
http://www.cktartour.eu/


Objednávateľ zájazdu svojim podpisom potvrdzuje , že bol oboznámený so Všeobecnými zmluvnými podmienkami CK TARTOUR a tiež 

boli s nimi oboznámení všetci ostatní členovia uvedení na prihláške, ktorí ho k prihláseniu a súhlasu so Všeobecnými zmluvnými 

podmienkami splnomocnili. 

 

 

V: dňa:  

 

 

 
Podpis klienta :.................................................................. Pečiatka s podpis CK.................................................................. 

 

 
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu titul, 

meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa na účely ponúkania produktov a služieb CK a poskytovania informácií 

o aktivitách CK počas trvania zmluvného vzťahu a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti zmluvných vzťahov. Súhlas so  

spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu. Údaje budú spracované v 

zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európ. parlamentu a Rady EÚ 2016/679 

 
 

súhlasím 

 

nesúhlasím Podpis zákazníka: ………………….......……………… 


