Zmluva o obstaraní zájazdu (Letného Tábora) a poskytnutí služieb Monty Ranč 2020.
Podľa zákona č. 281/201 Zb. záh o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárii a poskytovania
služieb sa uzatvára medzi:
Koníčky koniny zaklínači
Areál:

Kód

K

dni

termín

Monty - Ranč stredisko Gazdovský Dom, Jilemnického 885/32, 972 13 Nitrianske Pravno, časť Vyšehradné,
Okres Prievidza, Slovensko
pre deti od 8 – do 16 rokov

Obstarávateľom, a poskytovateľom služby: Katarína Rovná Monty-Ranč, sídlo Jilemnického 885/32, 972 13 Nitr. Pravno časť Vyšehradné,
IČO: 36124451, DIČ: 1034766975 živ. register č. 307-16423 ,tel.: 0905 454508, www.montyranc.sk , info@montyranc.sk
a Objednávateľom: (rodič, zákonný zástupca) Prosíme vypísať :
Objednávateľ( meno a priezvisko rodiča /zák .zástupcu
Adresa bydliska ( prípadne aj poštová adresa)
PSČ Mesto
e-mail: V objednávke

Tel. číslo( domov, práca) :

Na základe tejto zmluvy prihlasujem svoje dieťa/deti ( súrodenci- meno, priezvisko vek)
meno priezvisko dieťaťa:

Máme záujem o spoločné ubytovanie s: dopísať

Vek:

1.
2.
Vaše ďaľšie poznámky , želania, špeciálna strava, diéta, potravinová alergia dieťaťa: /môžete dopísať/
V cene: Letného Tábora
Strava: 6x plná penzia, 5x denne strava, pitný režim,
Ubytovanie: 5-6-8 lôž. Izby, WC, sprchy na chodbe
Program: 2x animátor, 2x inštrukt. jazdy, zdravotník, Ochranné prilby-zapožičanie, poistenie proti úpadku, ubytovací poplatok, ošetrovanie koní, jazdy na koni, kúzlo vidieka a života
na konskej farme, hry v prírode aj na stôl, ohnisko, krb, letná terasa, táborenie, veselé koniny Spirita a Wikiny, výroba suvenírov, guláš piknik Big-Bosa, Tanec Zelenáča, hraBUBUHU, etapová súťaž o Zlatú podkovu, zlaté podkováky,. odmeny
Cena nezahŕňa : Doprava individuálna
Príplatok povinný za: 4 hodiny rekreačnej jazdy na koni 1h/60min. 48 €zmluvná cena k letnému táboru. Všetky hodiny jazdy sú evidované individuálne.
Možnosť dokúpenia doplnkových jázd priamo na jazdiarni!
Spolu za 1 osobu kalkulácia tábora dní K1 326,- 10 dni K2 242,- 7 dní K4 242,- 7 dní K5 273,- 8 dní plná penzia o – 1 deň
p.č.
Strava 5x denne /dní
ubytovanie/dní
Program a réžia
Jazda na koni
Spolu s povinným
príplatkom
1
€/deň/
€/noc/
€deň/
14,€hod/4 h
€

Položky

Prosíme nevypĺňať !! táto tabuľka je pre evidenciu dodávateľa
Prehľad položiek
Záloha
minimálne €
+Doplatok

Počet detí/ turnus

1/1

Suma v €

Suma v €

Cena tábora 1T/1D

€

Splatné dňa

Splatné dňa

Jazdy povinný prípl.

€

Zaplatené dňa

Zaplatené dňa

K úhrade celé

€

Sumu môžete uhradiť aj celú.

Potvrdením rezervácie LT klient obdržal spôsob platby účet, hotovosť poštovou poukážkou, prípadne hotovosť pri telefonickom dohovore.
Pri platbe v správe pre prijímateľa je nutné uviesť : meno dieťaťa a kód aká bola uvedená v on-line objednávke . Dodržujte dátumy
splatnosti. Táborový poukaz s vyhlásením o bezinfekčnosti, je platný len po dodržaní platobných podmienok, je potrebný pri nástupe dieťaťa do
LT. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je strana 2:,, Zmluvné a Organizačné podmienky letného tábora pre deti 2018 na pobytovom poukaze´´
Po uhradení zálohy do 10 pracovných dní zasielame zmluvu o LT a Táborový poukaz. Zmluvu je nutné vypísať ,podpísať a vrátiť obratom spať
poštou, alebo podpísanú a zo skenovanú zaslať spať mailom. . Pri požiadavke na Špeciálne platobné podmienky túto skutočnosť oznámte
dodávateľovi zájazdu, ktorý ich zohľadní.
Dodávateľ služieb, CK prevádzkovateľ CK vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb postupuje v súlade so zákonom § 28 zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Údaje budú použité do informačného
systému prevádzkovateľa podľa zmluvných povinností prevádzkovania CK.
Odberateľ, (zák. zástupca, rodič) týmto vyhlasuje , že uviedol v záväznej on-line prihláške a v Zmluve, Pobytovom Poukaze, pravdivé údaje, je oboznámený
s rozsahom poskytovaných služieb a všeobecnými zmluvnými podmienkami a organizačnými podmienkami tábora, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy
a porozumel im. / informácie k stiahnutiu na www.montyranc.sk letné tábory/. Súhlasí so spracovaním osobných údajov na účel : osobný spis dieťaťa, ekonomická
agenda :faktúry, zmluvy prevádzkovateľa. Súhlas je daný na dobu neurčitú, je možné ho kedykoľvek písomne odvolať Odvolanie nemá spätné účinky.

V Nitr. Pravne dňa:

2020

.
K. Rovná Monty –Ranč/dodávateľ/

v

dňa:

....................................................
Podpis rodiča zákon. zástupcu /odberateľ

