
05.12.19Hotel Tulipán, Tatranská
Lomnica

zmluva o obstaraní zájazdu č:

08.06.20 12.06.20

variabilný symbol 20606

zájazd:

informácie k úhradám

v Nitre

Kalkulácia ceny:

112 € 4 928,00 €

množstvo j.cena cena spolu

zľavy

príplatky

-5,00 €zľava do 01.12.19 -220,00 €

deti do 10 r

pedagógovia

44

44

4

Škola v prírode 1.st.ZŠ

Cena spolu 4 783,00 €

vlastný program

16.02.20
1 540,00 €preddavok

3 243,00 €

16.02.20
doplatok uhradiť do: zdravotník zo školy 75,00 €1

objednávateľ: vážená pani riaditeľka
     Filová Monika PaedDr.
     Základná škola s MŠ
     M.R.Štefánika 432
     01303 Varín

počet účastníkov je informatívny, zmení sa na záväzný až po uhradení zálohy

tel:  037 6522 523           0915 774 213             0903 722 734
    bombovo@bombovo.sk       www.bombovo.sk

obstarávateľ:    Bombovo cestovná kancelária, s.r.o.
           Novozámocká 230

             949 01 Nitra
          IČO: 36539961 

                       IČ DPH: SK2020152937
Zapísaná v OR.: OS Nitra , Oddiel: Sro VLOŽKA č.:12350/N

program:
-

28.11.19

Balíček služieb v cene: na 6 detí MŠ / 10 detí ZŠ 1 dospelý pobyt
zdarma, pobytový poplatok

zaslať zmluvu do

poistenie

uhradiť do:

75,00 €

cena zájazdu

20606 podľa Zákona č. 281/2001 Zb.z. uzavretá medzi:

4 x plná penzia 5 x denne, 4 x ubytovanie, 2 - lôžk. +apartmány
hlavná budova,  WC, sprcha na izbe, , , , , , ,

v cene:

28.11.19

IBAN SK92 5600 0000 0008 3462 3001 Primabanka

 konštantný symbol  308

počet účastníkov je informatívny, zmení sa pri
úhrade zálohy na záväzný počet detí

Pokyny k zájazdu: Všetky pokyny k zájazdu budú uvedené na pobytovom poukaze a v dokumente Dôležité informácie o ŠvP 2020.
Vyhlásenie: Vyhlasujem, že som v zmluve uviedol pravdivé údaje, som oboznámený s rozsahom poskytovaných služieb, všeobecnými a
záručnymi podmienkami Bombovo, CK s.r.o., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a porozumel(a) som im.
Info v prípade objednania poistenia: číslo poistnej zmluvy 20036234
Poistǒvatel:̌ Generali Poistǒvňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poistǒvňa, Lamacšká cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
IČO 35 709 332, zap. v OR SR Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. c.̌ 1325/B, Infolinka: 02 544 177 04, info@europska.sk, núdzová linka 24 h:
+421-2-54417711. Neoddelitelňou súcǎstǒu tejto poistnej zmluvy sú Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia ECP VPP 2019 v2.
Klient svojím podpisom potvrdzuje, že mu boli odovzdané a prevzal ECP VPP 2019 v2 a súhlasí s nimi . Klient zároveň svojim podpisom
potvrdzuje, že mu bol pred uzavretím poistenia odovzdaný a prevzal Informacňý dokument o poistnom produkte.

Spoločnosť BOMBOVO, cestovná kancelária, s.r.o. spracúva hore uvedené osobné údaje v súlade čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓSPKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o
zrušení smernice 95/46/ ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Viac informácií na http://www.bombovo.sk/sk/na-stiahnutie

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu
         - Meno a priezvisko kontaktnej osoby
         - E-mail kontaktnej osoby
         - Telefónne číslo kontaktnej osoby

za účelom účasti vo vernostnom programe, a to najmä na registráciu do vernostného programu, zbieranie údajov o objednávkach
a platbách, zbieranie údajov o získaných výhodách a ich využívaní.

za  obstarávateľa V Nitre                                                                                    za objednávateľa

Mgr. Patrícia Mlyneková - konateľ CK, s.r.o.
Ing. Andrej Hronský - konateľ CK, s.r.o.

Zmluvu o obstaraní zájazdu považujeme za záväznú, ak obržíme Vami vytlačenú a Vami podpísanú kópiu zmluvy zaslanú poštou alebo
prescanovanú mailom.

počet účastníkov je informatívny, zmení sa na záväzný až po uhradení zálohy

28.11.2019

IBAN  SK95 1100 0000 0029 4706 5113 Tatrabanka


