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ZMLUVA

O POSKYTNUTí

DETSKEJ REKREÁCIE

1. Poskytovateľ: OČKOLANDIA s.r.o Pravenec 450 , 972 16 PRAVENEC

)

?

Ohiednávatel': Detský domov Komárno, Ul.Mieru 3, 94501 Komárno

za nasledovných podmienok:
Článok l.
1. Poskytovater sa zaväzuje, že poskytne objednávateľovi detskú rekreáciu pre 7 detí v RZ
Havranovo, 8elianska dolina ,okr. Martin, v termíne od .~1.~~i.·
20l('. do.l.?::q,ť..20 .f.1.
. 2. Súčasťou detskej rekreácie je:
2.1. Zabezpečenie programovej náplne a jej realizácia
2.2. Zabezpečenie odborne spôsobilých výchovných pracovníkov a zdravotného personálu
2.3. Technické, športové a zdravotné vybavenie
2.4. Kompletnosť administratívy, zdravotnej dokumentácie, mzdových nákladov vrátane odvodov daní
pre výchovných pracovníkov
2.5. Poistenie detí
2.6. Ubytovanie a stravovanie detí
- ubytovanie v 2 - 3 I lôžkových apartmánových izbách
- pobyt detí začína 1.deň obedom, končí posledný deň raňajkami, balík na cestu
- strava 5x denne , I druhá večeral
pitný režim
- jedálny lístok schvaľuje hl. vedúci tábora spolu so zdravotníkom
kúpanie v liečivom, hotelovom ,termálnom bazéne
- výlet do Dudiniec
Článok II.
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene /~;..:::. € (
Sk) - cena poukazu za~edno diera za 1 deň.
2. Objednávater je povinný zaplatiť poskytovateľovi rekreácie sumu vo výške
f..f.~.:.-€(
Sk)
do ť.?:.:Rť 20:11..po obdržaní faktúry bankovým prevodom na účet poskytovateľa.
3. Použitý je konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Článok III.
1. Riešenie reklamácií :

Všetky reklamácie s objednávatel'om v priebehu detskej rekreácie rieši hlavný vedúci JDT.
Po skončení tábora je dodávateľ povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní. Škody spôsobené dieťaťom je
povinný uhradiť jeho zákonný zástupca.
2.Zrušenie zmluvy:

Odberater môže túto zmluvu vypovedať iba písomnou formou a to 30 dní pred nástupom, úhradou
Storno poplatku vo výške 20% z celkovej ceny za každý stornovaný poukaz, po tomto termíne úhradou
50% ceny za každý stornovaný poukaz. V prípade, ak za dieťa nastúpi náhradník poskytovateľ nebude
účtovať žiaden storno poplatok.
Každú zmenu v zozname účastníkov odberateľ neodkladne od faxuje poskytovateľovi.
Pri uplatnení stoma zo zdravotných dôvodov musí účastník predložiť lekársku správou od ošetrujúceho
lekára poskytovaterovi rekreácie.
V prípade ochorenia v priebehu rekreácie vráti poskytovateľ primeranú časť poukazu za neposkytnuté
služby do 14 dní po ukončení letnej detskej rekreácie.
Článok IV..

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania. Bola spísaná v dvoch vyhotoveniach a na znak
súhlasu s jej znením zmluvnými stranami podpísaná.
2. V prípade, že v tejto zmluve nie je uvedené inak, vzťahuje sa na právne vzťahy z nej vzniknuté
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. v znení a doplnkov.
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