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áUtž- S 1 B O M B O V O 
cestovná kancelária j 

zmluva o obstaraní zájazdu č.9176 podľa Zákona č. 281/2001 Zb.z. uzavretá medzi: 
/-. \ 

Bombovo, CK s.r.o. 
Za humnami 35, 949 01 Nitra 
IČO: 
IČ DPH: SK2020152937 
Zapísaná v OR.: OS Nitra , Oddiel: Sro VLOŽKA č.: 12350/N 

objednávateľ: 
vážená pani zástupkyňa 
Zagrapanová Alena Mgr. 
Základná škola 
Petra Jilemnického 1035/2 
96001 Zvolen 

zájazd: Škola v prírode 1-st.ZS 
Hotel Biatlon Osrblie 

program: Ahoj kamoši, nikto neleňoší v Nitre 18.10.12 
03.06.13 - 07.06.13 rezervácia do 25.10.12 

účastníci: meno a priezvisko adresa mesto narod. miesto nástupu 

informácie k úhradám 

Ak Váš pobyt začína za menej ako 60 dní, poprosíme uhradiť plnú 
sumu zájazdu 

plná suma 2 604,00 € uhradiť do: 15.01.13 

Ak Váš pobyt začína za viac ako 60 dní, poprosíme uhradiť 
preddavok a doplatok za zájazd nasledovne: 

uhradiť do: 15.01.13 

uhradiť do: 04.04.13 

9176 

preddavok 1 085,00 C 

doplatok 1 519,00 € 

Váš variabilný symbol 

v cene zájazdu: 

4 x plná penzia 5 x denne, 
4 x ubytovanie, 2, 3, 4 posteľové izby hlavná budova, WC, 
sprcha na izbe 
individuálna doprava 
animačný program 

zač obed koniec obedom.: cena obedu navyše l.st.ZŠ 2,80 
Eur/dietá, cena obedu pedagóga:3,20 Eur /platba priamo na 
stredisku/ 

Kalkulácia ceny: 
cena zájazdu 

množstvo j.cena cena spolu 

deti do 10 r 31 61,00 € 1 891,00 C 

pedagógovia 3+lzdr. 4 
animátori 2 

zľavy 

1 
príplatky 

animačný program 31 23,00 € 713,00 € 

poistenie 

Cena spolu 2 604,00 € 

bajíček služieb v cene: 
ZS na 10 detí 1 pedagóg zdarma 
ubytovanie a strava 1 zdravotníka na celé stredisko zdarma, 
vstup na asfaltovú in-line dráhu 1,5 km, miestnosť so zrkadlami, 
wifi, stolný tenis, pobytový poplatok 

v cene animačného programu: 
l.st. ZS na 15 detí 1 animátor, animačný a športový a 
materiál, olympijské súťaže, účastnícka karta, zábavné 
pexeso, odmeny a medaile 

J V . 

Pokyny k platbe: Platby realizujte bankovým prevodom, alebo vkladom na účet 0834623001/5600 v Prima banke. Ako variabilný symbol 
použite äsk) zmluvy o obstaraní zájazdu, konštantný symbol 308, špecifický symbol neuvádzate. 
Pokyny k zájazdu: Všetky pokyny k zájazdu budú uvedené na pobytovom poukaze. 
Vyhlásenie: Vyhlasujem, že som v zmluve uviedol pravdivé údaje, som oboznámený s rozsahom poskytovaných služieb, všeobecnými a 
záručnými podmienkami Bombovo, CK s.r.o., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a porozumel(a) som im. 

[3DA Arxr>VO ZÁ *KOLA 
"15/2 

za obstarávateľa V Nitre 18.10.12 
PaedDr. Štefan Šušlík - riaditeľ Bombovo, CK s.r.o 

za objednávate!® , ' 

Zmluvu o obstaraní zájazdu považujeme za záväznú, ak obržíme poštou originál, alebo Vami vytlačenú a Vami podpísanú kópiu zmluvy, 
alebo mailom obdržíme Vami zaslanú objednávku s textom: Záväzne objednávam zájazd podľa zmluvy o obstaraní zájazdu 9176 podľa 
prílohy v tomto maili - prílohou je nami zaslaná zmluva. 
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