
ZMLUVA O ZAIAZ'DE

uzatvorená podl'a § 16 zákona č, 17O|2OI8 Z, Z, o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu,
niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Obstarávatel'om:

WACHUMBA ck, s.r.o. Cestovná kancelária, P. Mudroňa 1, O36 01 MaÉin
Obchodný názov a sídlo; WACHUMBA ck, s.r.o.,, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
tČo: +sza+oo1, lČ DpH: sK2o22926785, Zapísaná v oR okresného súdu Žilina
vložka číslo : 52096/L

Je platca DPH
e-mail: info@wachumba.eu, https://www.wachumba.eu
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., lBAN: SK6611OOOOOOOO2928828277
/dálej len "Obstarávatel" alebo "Poskytovatel" /

a

Objednávatel'om:

Názov školy: Obecný úrad Vel'ká Paka
Adresa: Vel'ká Paka 189, 93051 Vel'ká Paka
lČo: 0o3o5791
E - mail: starosta@velkapaka,sk
V zastúpení: Bc. lvan Seňan

/dálej len "Objednávatel" /

Zastupujúcim osoby: Žiaci školy v počte 45+5 dospelých osób pedagogický dozor

l. Predmetom zmluvy je závázok obstarávate!'a obstarať pre Objednávate!'a zájazd:

Názov: Štola v prírode
Termín: 29.05.2023 - 02.06.2023
Lokalita: Penzion Tále

*poznámka - cena zahřňa: 4x ubytovanie, 5x denne stravu, na každých 10 detí 1x pedagóg grátis, vybavenie
strediska k dispozícií, DPH, poistenie ck proti insolventnosti, pitný režim

a tomu zodpovedajúci závázok Objednávatel'a zaplatiť dohodnutú cenu.

tl. Účastníkmi bola dohodnutá cena zájazdu:



Počet
osób

cena/osoba s
DPH

cena celkom s

DPH

Ubytovanie detí 45,00 1 1 6,00€ 5 220,00€

Dospelí zadarmo 4,00 0,00€ 0,00€

Dospelí extra 1,00 116,00€ 116,00€

Animačný program 45,00 42,00€ 1 890,00€

wachumba Benefit 45,00 17,00€ 765,00€

Celková suma s DPH: 7 991,00€

lll. Minimálny počet účastníkov: 36+5

lV. osobitné požiadavky Objednávatel'a, s ktorými Obstarávatel' súhlasí:

V. Objednávatel'berie na vedomie a súhlasí, že v súlade s § ],3 ods, 1písm. b) zákona č,1-8l2O'J-8Z,z,

o ochrane osobných údajov v platnom zneníje prevádzkovatel'/ck oprávnená spracúvať osobné údaje v rozsahu

a za podmienok určených v súlade s článkom Xl. Všeobecných zmluvných podmienok o zájazde WACHUMBA ck,

s.r.o.

Vl. Objednávatel'vyhlasuje, že v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov v platnom

znení udel'uje súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely prevádzkovatel'a/CK v rozsahu

a za podmienok určených v súlade s článkom Xl. Všeobecných zmluvných podmienok o zájazde WACHUMBA ck,

s.r.o.

! Áno, súhlasím

a Nie, nesúhlasím

Vll, Objednávatel'vyplnením a potvrdením prihlášky, na web stránke Obstarávatel'a súhlasí so Všeobecnými
zmluvnými podmienkami o zájazde a poskytovaní zájazdu WACHUMBA ck, s.r,o., ako i potvrdzuje tú skutoČnosť,
že sa s ich obsahom riadne oboznámil a to najmá s Článkom Vll. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
"Odstúpenie od zmluvy a storno podmienky a vyššia moc".

Vlll. Neoddelitel,nou súčasťou tejto zmluvy sú VŠEoBECNÉ ZMLUVNÉ PoDMIENKY o ZÁlAzDE A PoSK\"roVANÍ
ZÁ|AZDU WACHUMBA ck, s,r.o, a d'alšie informačné materiály. Tieto materiály sú vol'ne stiahnutel'né na

www.wachumba.eu. Pri prípadnom vyžiadaní Objednávatel'a, WACHUMBA ck, s.r.o. zašle Objednávatel'ovi
zájazdu požadované materiály v listinnej forme

Miesto a

dátum;

'V^?arLta__

03, |4, ?nZt-
Martin, 28.1,0,2022



Podpis:

Za WACHUM s.r,o. Jakub Hlaváč - konatel' , tel. : 0917 68


