Zmluva o obstaraní zájazdu
Číslo zájazdu
Termín
1. Priezvisko

Tel. domov

Meno

Datum narodenia

č. pasu / č. OP

Tel. do zamestnania

Adresa

2. Priezvisko

Tel. domov

Meno

č. pasu / č. OP

Tel. domov

Meno

4. Priezvisko

č. pasu / č. OP

Tel. domov

Meno

Služby

Počet

Nástupné miesto

Datum narodenia

č. pasu / č. OP

Tel. do zamestnania

Adresa

Nástupné miesto

Datum narodenia

Tel. do zamestnania

Adresa

Nástupné miesto

Datum narodenia

Tel. do zamestnania

Adresa

3. Priezvisko

Štát :

Miesto:

Cena za osobu Eur/

Nástupné miesto

Cena spolu Eur/

Základná cena zájazdu – dospelý
Poistenie
Doprava
Rôzne
Cena celkom
1. záloha

Doplatok zálohy

Euro/

Euro/

Splatná dňa

Splatný dňa

Zaplatená dňa

Zaplatený dňa

Podpis predajcu
zájazdu

Podpis predajcu
zájazdu

Klient týmto dáva cestovnej kancelárii Priska Kapitánová, Stella Maris (ďalej len CK) súhlas:
- na spracovanie osobných údajov ako aj osobitnej kategórie osobných údajov v informačnom systéme CK na účely plného poskytnutia objednaných služieb a marketingových aktivít
- na poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov zmluvným partnerom CK najmä na poskytnutie osobných údajov nasledovným subjektom – dopravným spoločnostiam, poisťovniam,
partnerským cestovným kanceláriám a to za účelom plného poskytnutia objednaných služieb
- na cezhraničný tok osobných údajov do krajín, ktoré sú krajinou destinácie alebo tranzitnou krajinou do krajiny destinácie a to aj pre prípad, že tieto krajiny nezabezpečujú primeranú
úroveň ochrany osobných údajov. Súhlas sa dáva za účelom plného poskytnutia objednaných služieb
Klient dáva vyššie uvedený súhlas CK ohľadne osobných údajov uvedených v Zmluve o obstaraní zájazdu na dobu, pokiaľ klient svoj súhlas neodvolá. Klient môže svoj súhlas odvolať
s tým, že účinky odvolania nastanú najskôr vysporiadaním všetkých práv a povinností zmluvných strán súvisiacich so Zmluvou o obstaraní zájazdu.
Klient vyhlasuje, že má písomný súhlas všetkých osôb uvedených v Zmluve o obstaraní zájazdu na udelenie vyššie uvedených súhlasov aj v mene týchto osôb.
Klient zároveň týmto prehlasuje, že hore uvedené údaje sú pravdivé, obdŕžal katalóg CK platný na rok 2018, prevzal garančný list CK – Poistná zmluva č.18 6602.... bol oboznámený
a súhlasí s rozsahom, kvalitou a cenou poskytovaných služieb a s podmienkami uvedenými vo Všeobecných, záručných a stornovacích podmienkach účasti na zájazdoch CK.
Číslo živnostenského registra: 805-14061
V..................................dňa................................

A) KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE UNION, a. s.:
Rozsah poistenia:
1. Poistenie batožiny: max 700 € 1 vec 350,-€
2. Poistenie zodpovednosti za škody na zdraví:100.000,-€
3. Poistenie úrazu: trvalé následky:7.000,-€
4. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí.: 250.000,-€
5. Poistenie storna zájazdu: až 80 % stornopoplatku ... /viď poist. Nižka/
6-14 viď. Poistná knižka v CK
Poistený / poistník svojim podpisom potvrdzuje, že bol s obsahom poistnej
zmluvy oboznámený a súhlasí s ním. Mandátna zmluva s cestovnou
kanceláriou je k dispozícii v cestovnej kancelárii.

Podpis klienta......................................................................................

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE UNION, a. s.:
Mandátna zmluva č. 18 711 145
Počet poistených osôb:....................................................................................
Platnosť (Validity): od ............................od.....................................Počet dní:.................
Poistné spolu:..........................................Eur

...............................................................................................................................
Podpis klienta

Potvrdenie
Predajca zájazdu (obstarávateľ) potvrdzuje prijatie záväznej prihlášky
a zaraďuje objednávateľa a jeho spolucestujúcich do vyššie uvedeného zájazdu:

podpis a pečiatka
CK

Vyplnenú prihlášku zašlite spolu s dokladom o zaplatení zálohy na adresu predajcu zájazdu.
Originál prihlášky potvrdenej zo strany predajcu zájazdu Vám bude obratom zaslaný späť na Vašu adresu.
Priska Kapitánová CK Stella Maris, Opatovská cesta 135, 040 01 Košice, tel./fax.055/6253358:, e-mail: stellamaris.ck@gmail.com
IČO: 40 791 327, DIČ:SK 1024097052, Bankové spojenie: TATRA BANKA, číslo účtu:262 11 44 284/1100
IBN SK71 1100 0000 0026 2114 4284
BIC:TATRSKBX

