
Zmluva o zájazde  
Variabilný symbol VS  

  

 uzatvorená podľa § 16 a súv. zák. č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného 

ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Obstarávateľom: CK TRIP, s.r.o.                                           zastúpená obchodným zástupcom 
 Mgr. Markéta Belanová 
 IČO: 458 909 86 
 DIČ: 2023510742 
 Brodno 50, 010 14 Žilina 
 Tel. 0949144833 
 e-mail: cktrip@zoznam.sk 
 www.cktrip.eu                                                                           

                                                                                     
 a  objednávateľom:  
   
            Meno a priezvisko                                             Bydlisko                                  Dátum nar.          pas/OP: 

1.     

2.     

3.     

Tel.:  
 
Predmetom zmluvy je záväzok obstarávateľa obstarať pre objednávateľa zájazd /rozsah služieb/: 

Názov zájazdu:  Termín:  Miesto nástupu:  

Doprava: autobus Pristavenie:  Odchod:  

Trasa:    

 
Cena za osobu:                                                               Počet osôb:                                               Cena: 

                                                                              

Možný príplatok: cestovné poistenie: 1,70 €/os.   

                                      
CENA CELKOM: 
V cene je:  

 
Program: podľa ponukového listu 

 

VS     /uveďte aj Vaše meno/ 

Úhrada: do 

Bankové spojenie: Tatra banka, č.ú.: 2926873787/1100, IBAN SK95 1100 0000 0029 2687 3787 
 
Cena je splatná za podmienok stanovených Všeobecnými zmluvnými podmienkami obstarávateľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú 

súčasť zmluvy. Objednávateľ svojim podpisom dáva súhlas CK TRIP na spracovanie osobných údajov uvedených v  zmluve 

podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 a zákona č. 18/22018 Z.z. o ochrane osobných údajov a to v  

mene všetkých cestujúcich v zmluve uvedených, ktorí objednávateľa k tomuto súhlasu splnomocnili. Objednávateľ potvr-

dzuje, že súhlasí s rozsahom a obsahom zakúpených služieb uvedených v zmluve, bližšie špecifikovaných v ponukovom 

liste. Berie na vedomie a súhlasí so Všeobecnými zmluvnými podmienkami CK TRIP platnými od 1.9.2019.  
 

Objednávateľ prehlasuje, že má súhlas na poskytnutie osobných údajov od všetkých osôb, ktoré na zájazd prihlasuje a vie ho 

na požiadanie vierohodne preukázať. Objednávateľ potvrdzuje, že o skutočnostiach uvedených v tejto zmluve a jej prílohách 

bude riadne informovať všetky spoluprihlásené osoby. 

Miesto nástupu na zájazd je určené v zmluve, súčasne je to miesto výstupu, ak nie je dohodnuté inak. Objednávateľ obdrží v 

pokynoch na 1-denný zájazd informáciu o mieste v autobuse a kontakt na sprievodcu v termíne 2 – 3 dni pred zájazdom. Pri 

viacdenných zájazdoch kompletné pokyny v termíne 3 – 5 dní pred zájazdom.  

Zájazd sa uskutoční pri minimálnom počte 30 účastníkov /v prípade menšieho autobusu pri adekvátnom minimálnom počte/. 

Ak sa zájazd nebude realizovať z dôvodu nízkeho počtu prihlásených osôb, informáciu o zrušení klient obdrží najneskôr 3 

dni pri 1-denných zájazdoch a 7 dní pri viacdenných zájazdoch.  

Zaplatením poistného vzniká zmluvný vzťah medzi klientom a poisťovňou, CK TRIP je sprostredkovateľ.  

Objednávateľ súhlasí, aby mu  CK TRIP zasielala ponuky svojich zájazdov a za týmto účelom spracúvala osobné údaje. Svoj 

súhlas objednávateľ môže kedykoľvek odvolať.  

 
 
…………………………                                     …………................                                          ................ ...............                   

 Miesto, dátum                                                           Objednávateľ                                                   Obstarávateľ                           

 
 

 



 


