Cestovná kancelária CK Melitour
Sídlo: L.Novomeského 767/26, 927 01 Šaľa
Prevádzka: Vlčanská č. 6789/6A, 927 01 Šaľa
Tel.: +421 903 143 787
e-mail: info@melitour.sk
https://www.melitour.sk

Zmluva o zájazde
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

Zmluvné strany
Cestovná kancelária (predávajúci zájazd):
Obchodný názov:
Mgr. Anikó Sárkányová CK Melitour,
Sídlo:
L. Novomeského 767/26, 927 01 Šaľa
IČO:
50181921
DIČ:
1047056934,
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN:
SK75 7500 0000 0040 2296 2049
SWIFT:
CEKOSKBX
zapísaná v ŽR Okresného úradu Šaľa, č. ŽR: 450-13302
Cestujúci (objednávateľ zájazdu):
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Telefónne číslo

Adresa trvalého pobytu

E-mail

Nástupné miesto

Spolucestujúci (*skupinový zájazd):
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Telefónne číslo
1.
2.
3.
4.
5.
*Skupinový zájazd (menný zoznam je prílohou tejto zmluvy) – počet cestujúcich:

Predmetom zmluvy je záväzok cestovnej kancelárie obstarať
pre cestujúceho zájazd:
Názov zájazdu:
Cieľové miesto:
Termín zájazdu + počet dní / nocí:
Informácie o preprave:
Informácia o ubytovaní:
Informácia o stravovaní:
Informácie o iných službách:
Informácia o vhodnosti cesty:

Zájazdový autobus

ÁNO/NIE je vhodný pre osoby so zníženou pohyblivosťou
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1. Podmienka dosiahnutia minimálneho počtu účastníkov na realizáciu zájazdu:
2. Minimálny počet účastníkov:
3. Lehota, v ktorej musia byť cestujúci písomne informovaní o odstúpení od
Zmluvy o zájazde z dôvodu nedosiahnutia min. počtu cestujúcich:

ÁNO / NIE
30

do 7 dní pred
nástupom na
zájazd

Osobitné požiadavky cestujúceho, s ktorými cestovná kancelária súhlasila:

a tomu zodpovedajúci záväzok cestujúceho zaplatiť cestovnej kancelárii
dohodnutú cenu:
Cenový rozpis:
Položka:
cena zájazdu
prístelka
1.prístelka
2.prístelka

Dospelý
Dieťa

Počet:

Cena za osoba:

Cena spolu:

0,00 €

0,00 €

Cestovné poistenie je zahrnuté v cene zájazdu
Iné príplatky

CELKOVÁ CENA ZÁJAZDU

Prehľad platieb:
ZÁLOHA:
DOPLATOK:




ÁNO, v sume:
ÁNO, v sume:




NIE;
NIE;




Hotovosť, dňa:
Hotovosť, dňa:




Zálohová faktúra
Faktúra

Cena zájazdu je splatná za podmienok stanovených vo Všeobecných zmluvných podmienkach
časť II ods. 4) a 5) cestovnej kancelárie CK Melitour.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cestujúci akceptovaním zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že bol pred akceptovaním zmluvy
oboznámený s formulárom štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, s katalógom, resp. s inou
písomnou ponukou zájazdov, ktoré obsahovali špecifikáciu zákonných podmienok zájazdu, vrátane
informácii nachádzajúcich sa na webovom sídle www.melitour.sk. Cestujúci akceptovaním zmluvy
tiež potvrdzuje, že bol oboznámený so Všeobecnými zmluvnými podmienkami cestovnej kancelárie
a tieto Všeobecné zmluvné podmienky akceptuje a súhlasí s nimi, to všetko aj v mene a na účet
všetkých ostatných cestujúcich.
Cestujúci súčasne vyhlasuje, že je splnomocnený ostatnými osobami, ktoré sú cestujúcimi
(spolucestujúcimi), ktorých osobné údaje sú uvedené v tejto zmluve, na uvedenie ich osobných
údajov do tejto zmluvy a na udelenie ich súhlasu na ich použitie na účel spracovania a na dobu
potrebnú na poskytnutie zájazdu a realizácie súvisiacich práv a povinností. Účelom spracovania je
zabezpečenie poskytnutia služieb tvoriaci zájazd. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám
za účelom plnenia služieb dohodnutých v tejto zmluve a to aj cezhranične.
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Cestovná kancelária informovala a odporúča cestujúcemu uzavretie komplexného cestovného
poistenia, ktoré rieši aj prípadné krytie nákladov spojených s odstúpením od zmluvy o zájazde,
alebo iných nákladov, ktoré môžu vzniknúť cestujúcemu najmä v prípade nehody, ochorenia alebo
smrti. V prípade neuzavretia cestovného poistenia cestujúci berie na vedomie, že v prípade
škodovej udalosti alebo pri nenastúpení na cestu si nemôže nárokovať náhradu škody a ani žiadne
iné nároky z titulu poistenia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cestovná kancelária spracúva osobné údaje na účely plnenia tejto Zmluvy v súlade s nariadením
Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov. Objednávateľ vyhlasuje, že je splnomocnený na poskytnutie údajov o ďalších cestujúcich,
v prospech ktorých uzatvára túto Zmluvu a že im poskytol informácie o spracúvaní osobných údajov
CK. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú vo Všeobecných zmluvných
podmienkach CK, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely
V zmysle GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v zmysle § 3 ods. 7 zákona
č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov súhlasím so spracúvaním osobných údajov
obsiahnutých v tejto Zmluve na marketingové a propagačné účely cestovnej kancelárie, najmä na
zasielanie newslettra, katalógu či iných ponukových listov, a to na dobu 5 rokov.
So spracúvaním osobných údajov na tento účel :

□ súhlasím

□ nesúhlasím

Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu online identifikátorov, najmä IP
adresa, logy, prezývka (nick), lokalita, druh zariadenia, na účely vytvárania personalizovaných
ponúk prostredníctvom cookies, Google Analytics alebo iných nástrojov, a to na dobu 5 rokov.
So spracúvaním osobných údajov na tento účel :

□ súhlasím

□ nesúhlasím

Beriem na vedomie, že súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať a
jeho odvolanie nemá spätné účinky. Neudelenie súhlasu nebude mať vplyv na uzavretie Zmluvy.

Podpis Cestujúceho (Objednávateľa zájazdu) ..........................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde sú Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie,
informácie zverejnené na webovom sídle www.melitour.sk, ďalšie informačné materiály a formulár
štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, s ktorými sa cestujúci oboznámil pre uzavretím tejto
zmluvy. V prípade, že niektorá otázka je riešená vo viacerých dokumentoch menovaných v
predchádzajúcej vete odlišným spôsobom, platí priorita v poradí ako sú dokumenty vymenované v
predchádzajúcej vete s absolútnou prednosťou tohto dokumentu zmluvy o zájazde.
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Poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku je UNIQUA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07
Bratislava 27. Číslo poist. zmluvy 8100073905. Poistná suma:10.800 EUR.
Platnosť poistenia insolventnosti: 15.10.2019 - 14.10.2020.
Hlásenie poistnej udalosti písomne na adresu: Europ Assistance, s.r.o, Na Pankráci 127, 140 00
Praha 4, Česká republika
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Medzi cestujúcimi sa nenachádza osoba, ktorá by bola maloletým bez sprievodu rodiča, alebo inej
oprávnenej osoby, prípadne iná osoba vyžadujúca špeciálnu starostlivosť.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------CK informovala cestujúceho (občana SR) o tom, že cestovný doklad musí byť platný najmenej 6
mesiacov od dátumu skončenia zájazdu. Výnimkou môžu byť krajiny EÚ, kde minimálna platnosť
dokladu je stanovená návratom do východzieho štátu. Cestujúci nesie výlučnú zodpovednosť za
platnosť cestovných dokladov a za dodržiavanie vízových povinností navštívených alebo tranzitných
štátov.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subjekt prostredníctvom ktorého sa cestujúci môže rýchlo kontaktovať s cestovnou kanceláriou a
účinne s ňou komunikovať, žiadať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať zájazd, ak porušenie
zmluvy o zájazde zistí počas poskytovania zájazdu, je CK Melitour, sídlo L.Novomeského 767/26,
927 01 Šaľa, email: info@melitour.sk, telefón +421 903 143 787. Cestujúcemu budú oznámené
údaje aj ďalšej osoby u ktorej môže postupovať spôsobom podľa predchádzajúcej vety.

Miesto a dátum: V Šali,

Cestujúci (objednávateľ zájazdu)

Cestovná kancelária
(predávajúci zájazd)
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