
ZMLUVA	O	ZÁJAZDE	ČÍSLO:       (vzor pre detské tábory!!!) 
uzatvorená	podľa	§	16	zákona	č.	170/2018	Z.	Z.	o	zájazdoch,	spojených	službách	cestovného	ruchu,	

niektorých	podmienkach	podnikania	v	cestovnom	ruchu	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	medzi:	

Obstarávateľom:	
Cestovná	kancelária	WACHUMBA	ck,	s.r.o.	Obchodné	
meno:	WACHUMBA	ck,	s.r.o., 
Adresa:	P.	Mudroňa	1,	036	01	Martin,	Slovensko	
IČO:	45284601,	IČ	DPH:	SK2022926785	
Zapísaná	v	OR	Okresného	súdu	Žilina	vložka	číslo	:	52096/L	

Je	platca	DPH	
email:	info@wachumba.eu,	https://www.wachumba.eu	
Bankové	spojenie:	VÚB	a.s.,		
Č.	účtu:	2953690353/0200	
/ďalej	len	"Obstarávateľ"	alebo	"Poskytovateľ"	/	
			a	

Objednávateľom:	
Meno	a	priezvisko:	
Adresa:		
Telefón:	 
E-mail:
/ďalej	len	"Objednávateľ"	/

Zastupujúca	osoby:	
Meno:		
Adresa:		
Rodné	číslo:		

I. Predmetom	zmluvy	je	záväzok	obstarávateľa	obstarať	pre	objednávateľa	zájazd:
Názov:
Termín:
Lokalita:
a	tomu	zodpovedajúci	záväzok	objednávateľa	zaplatiť	dohodnutú	cenu.

II. Účastníkmi	bola	dohodnutá	cena	zájazdu:

Základná	cena:	 €	
Poistenie:	 €	
Doplnkové služby €	

Celkom:	      €	

III. V	prípade	omeškania	objednávateľa	s	úhradou	ceny	zájazdu	a/alebo	jej	časti	je	obstarávateľ	oprávnený	uplatňovať
si	 od	 objednávateľovi	 zaplatenie	 zmluvnej	 pokuty	 a	to	 vo	 výške	 0,05	 %	 p.a.	 za	 každý	 deň	 omeškania.	 Nárok	 na
náhradu	škody	objednávateľa	týmto	nie	je	dotknutý.

IV. Osobitné	požiadavky	objednávateľa,	s	ktorými	obstarávateľ	súhlasí:
___________________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________	

V. Minimálny	počet	účastníkov:	20

VI. Objednávateľ	 berie	 na	 vedomie	 a	 súhlasí,	 že	 v	 súlade	 s	 §	 13	 ods.	 1	 písm.	 b)	 zákona
č.	18/2018	Z.z.	o	ochrane	osobných	údajov	v	platnom	znení	je	prevádzkovateľ/CK	oprávnená	spracúvať	osobné
údaje	v	rozsahu	a	za	podmienok	určených	v	súlade	s	článkom	XI.	Všeobecných	zmluvných	podmienok	o	zájazde
WACHUMBA	ck,	s.r.o..

VII. Objednávateľ	vyhlasuje,	že	v	súlade	s	§	13	zákona	č.	18/2018	Z.z.	o	ochrane	osobných	údajov	v	platnom	znení
udeľuje	 súhlas	 so	 spracúvaním	 osobných	 údajov	 na	 marketingové	 účely	 prevádzkovateľa/CK	 v	 rozsahu	 a	 za
podmienok	 určených	 v	 súlade	 s	 článkom	XI.	 Všeobecných	 zmluvných	 podmienok	 o	 zájazde	WACHUMBA	 ck,
s.r.o.

Áno,	súhlasím	
Nie,	nesúhlasím	

VIII. Objednávateľ	 vyplnením	 a	 potvrdením	 prihlášky,	 na	 web	 stránke	 obstarávateľa	 súhlasí	 so	 Všeobecnými
zmluvnými	podmienkami	o	zájazde	WACHUMBA	ck,	s.r.o.,	ako	i	potvrdzuje	tú	skutočnosť,	že	sa	s	ich	obsahom
riadne	 oboznámil	 a	 to	 najmä	 s	 Článkom	 VII.	 týchto	 Všeobecných	 zmluvných	 podmienok,	 "Odstúpenie	 od
zmluvy,	storno	podmienky	a	vyššia	moc."

IX. Neoddeliteľnou	 súčasťou	 tejto	 zmluvy	 sú	VŠEOBECNÉ	 ZMLUVNÉ	PODMIENKY	O	 ZÁJAZDE	WACHUMBA	 ck,
s.r.o.,	 organizačné	 pokyny	 a	 ďalšie	 informačné	materiály.	 Tieto	 materiály	 sú	 voľné	 stiahnuteľné	 na	 našich
stránkach	 Pri	 prípadnom	 vyžiadaní	 objednávateľa,	 WACHUMBA	 ck,	 s.r.o.	 zašle	 objednávateľovi	 zájazdu
požadované	materiály	v	listinnej	forme.

Miesto	a	dátum:	 .............................................	 .............................................	

Podpis:	 .............................................	 ..............................................	
Objednávateľ	 Obstarávateľ	

Za	WACHUMBA	ck,	s.r.o.	Jakub	Hlaváč	–	konateľ	,	tel.	:	0917	687	555,	mail	:	info@wachumba.eu	



ZMLUVA	O	ZÁJAZDE (vzor pre školské pobyty!!!) 
uzatvorená	podľa	§	16	zákona	č.	170/2018	Z.	Z.	o	zájazdoch,	spojených	službách	cestovného	

ruchu,	niektorých	podmienkach	podnikania	v	cestovnom	ruchu	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	
zákonov	medzi:	

Obstarávateľom:	
Cestovná	kancelária	WACHUMBA	ck,	s.r.o.	,	P.	Mudroňa	1,	036	01	Martin	
Obchodný	názov	a	sídlo:	WACHUMBA	ck,	s.r.o., P.	Mudroňa	1,	036	01	Martin	
IČO:	45284601,	IČ	DPH:	SK2022926785,		
Zapísaný	v	OR	Okresného	súdu	Žilina	,	vložka	číslo	:	52096/L	e-mail:	info@wachumba.eu	,	
http://www.wachumba.eu	
Bankové	spojenie:	VÚB	a.s.,	č.	účtu:	2953	690	353	/	0200	
/ďalej	len	"Obstarávateľ"	alebo	"CK"/	

a	

Objednávateľom:	

Meno	a	priezvisko:	

Adresa:	 Telefón:	

E	-	mail:	 Rodné	číslo:	

Zastupujúcim	osoby:	
Meno	a	priezvisko	 Adresa	 Rodné	číslo	 Telefón	

1.	

2.	

I. Predmetom	zmluvy	je	záväzok	obstarávateľa	obstarať	pre	Objednávateľa	zájazd:

Číslo	 Názov	 Termín	(začatia	a	skončenia)	

a	tomu	zodpovedajúci	záväzok	Objednávateľa	zaplatiť	dohodnutú	cenu.	

II. Účastníkmi	bola	dohodnutá	cena	zájazdu:

Cena	zájazdu	celkom:	________________________________________________________________________	

Základná	cena	

Poistenie	

Doprava	

Služba	 rozšírenia	
zodpovednosti	
Obstarávateľa	

Zľavy	

Počet	osôb	 Cena	/osoba	 Cena	spolu	 Cena	spolu	



III. Minimálny	počet	účastníkov:__________________________________________________________

IV. Osobitné	požiadavky	Objednávateľa,	s	ktorými	Obstarávateľ	súhlasí:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

V. Objednávateľ	berie	na	vedomie	a	súhlasí,	že	v	súlade	s	§	13	ods.			1	písm.	b)	zákona	č.	18/2018
Z.z.	 o	 ochraneosobných	 údajov	 v	 platnom	 znení	 je	 prevádzkovateľ/CK	 oprávnená	 spracúvať
osobné	 údaje	 v	 rozsahu	 a	 za	 podmienok	 určených	 v	 súlade	 s	 článkom	 XI.	 Všeobecných
zmluvných	podmienok	o	obstaraní	zájazdu	WACHUMBA	ck,	s.r.o.

VI. Objednávateľ	 vyhlasuje,	 že	 v	 súlade	 s	 §	 14	 zákona	 č.	 18/2018	 Z.z.	 o	 ochrane	 osobných	 údajov	 v
platnom	 znení	 udeľuje	 súhlas	 so	 spracúvaním	 osobných	 údajov	 na	 marketingové	 účely
prevádzkovateľa/CK	v	rozsahu	a	za	podmienok	určených	v	súlade	s	článkom	XI.	Všeobecných	zmluvných
podmienok	o	zájazde	a	obstaraní	zájazdu		WACHUMBA	ck,	s.r.o.

□ 	Áno,	súhlasím

□ Nie,	nesúhlasím

VII. Objednávateľ	 vyplnením	 a	 potvrdením	 prihlášky,	 na	 web	 stránke	 Obstarávateľa	 súhlasí	 so
Všeobecnými	zmluvnými	podmienkami	o	o	zájazde	a	poskytovaní	zájazdu	WACHUMBA	ck,	s.r.o.,	ako	i
potvrdzuje	 tú	 skutočnosť,	 že	 sa	 s	 ich	 obsahom	 riadne	 oboznámil	 a	 to	 najmä	 s	 Článkom	 VII.	 týchto
Všeobecných	zmluvných	podmienok,	"Odstúpenie	od	zmluvy	a	storno	podmienky	a	vyššia	moc".

VIII. Neoddeliteľnou	 súčasťou	 tejto	 zmluvy	 sú	 VŠEOBECNÉ	 ZMLUVNÉ	 PODMIENKY	 O	ZÁJAZDE	 A
POSKYTOVANÍ	ZÁJAZDU	WACHUMBA	ck,	s.r.o.	a	ďalšie	informačné	materiály.	Tieto	materiály	sú	voľné
stiahnuteľné	 na	 www.wachumba.eu.	 Pri	 prípadnom	 vyžiadaní	 Objednávateľa,	 WACHUMBA	 ck,	 s.r.o.
zašle	Objednávateľovi	zájazdu	požadované	materiály	v	listinnej	forme.

Miesto	a	dátum:	 ......................................	 ........................................	

Podpis:	 ......................................	 ........................................	
Objednávateľ	 Obstarávateľ	

Za	WACHUMBA	ck,	s.r.o.	Jakub	Hlaváč	–	konateľ	,	tel.	:	0917	687	555,	mail	:	info@wachumba.eu	



ZMLUVA O ZÁJAZDE ČÍSLO:  (vzor rodinné pobyty)     
uzatvorená podľa § 16 zákona č. 170/2018 Z. Z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, 

niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi: 

Obstarávateľom: 

Cestovná kancelária WACHUMBA ck, s.r.o. 

Obchodné meno: WACHUMBA ck, s.r.o.,

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, Slovensko 

IČO: 45284601, IČ DPH: SK2022926785 

Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina vložka číslo : 52096/L 

Je platca DPH 

email: info@wachumba.eu, https://www.wachumba.eu 

Bankové spojenie: VÚB a.s.,  

Č. účtu: 2953690353/0200 

/ďalej len "Obstarávateľ" alebo "Poskytovateľ" / 

   a 

Objednávateľom: 

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia: 

Adresa:  

Telefón:  

E-mail:

/ďalej len "Objednávateľ" /

Zastupujúca osoby: (tu pojde tabuľka vštkých osôb v objednávke, vrátane objednávateľa) 

Meno Priezvisko Dátum narodenia 

I. Predmetom zmluvy je záväzok obstarávateľa obstarať pre objednávateľa zájazd:

Názov:

Termín:

Lokalita:

a tomu zodpovedajúci záväzok objednávateľa zaplatiť dohodnutú cenu.

II. Účastníkmi bola dohodnutá cena zájazdu:

Základná cena: € 

Poistenie: € 

Doplnkové služby € 

Celkom:    € 

III. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny zájazdu a/alebo jej časti je obstarávateľ oprávnený uplatňovať

si od objednávateľovi zaplatenie zmluvnej pokuty a to vo výške 0,05 % p.a. za každý deň omeškania. Nárok na

náhradu škody objednávateľa týmto nie je dotknutý.

IV. Osobitné požiadavky objednávateľa, s ktorými obstarávateľ súhlasí:

mailto:info@wachumba.eu
http://www.wachumba.eu/


___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

V. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona

č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení je prevádzkovateľ/CK oprávnená spracúvať osobné

údaje v rozsahu a za podmienok určených v súlade s článkom XI. Všeobecných zmluvných podmienok o zájazde

WACHUMBA ck, s.r.o..

VI. Objednávateľ vyhlasuje, že v súlade s § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely prevádzkovateľa/CK v rozsahu a za

podmienok určených v súlade s článkom XI. Všeobecných zmluvných podmienok o zájazde WACHUMBA ck,

s.r.o.

Áno, súhlasím 

Nie, nesúhlasím 

VII. Objednávateľ vyplnením a potvrdením prihlášky, na web stránke obstarávateľa súhlasí so Všeobecnými

zmluvnými podmienkami o zájazde WACHUMBA ck, s.r.o., ako i potvrdzuje tú skutočnosť, že sa s ich obsahom

riadne oboznámil a to najmä s Článkom VII. týchto Všeobecných zmluvných podmienok, "Odstúpenie od

zmluvy, storno podmienky a vyššia moc."

VIII. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY O ZÁJAZDE WACHUMBA ck,

s.r.o., organizačné pokyny a ďalšie informačné materiály. Tieto materiály sú voľné stiahnuteľné na našich

stránkach Pri prípadnom vyžiadaní objednávateľa, WACHUMBA ck, s.r.o. zašle objednávateľovi zájazdu

požadované materiály v listinnej forme.

Miesto a dátum: ............................................. ............................................. 

Podpis: ............................................. .............................................. 

Objednávateľ Obstarávateľ 

Za WACHUMBA ck, s.r.o. Jakub Hlaváč – konateľ , tel. : 0917 687 555, mail : info@wachumba.eu 

https://www.wachumba.eu/documents/wachumba-vseobecne-zmluvne-podmienky.pdf
https://www.wachumba.eu/dokumenty/wachumba_ck_vseobecne_zmluvne_podmienky.pdf
https://www.wachumba.eu/dokumenty/wachumba_ck_vseobecne_zmluvne_podmienky.pdf
https://www.wachumba.eu/
https://www.wachumba.eu/
mailto:jakub.hlavac@wachumba.eu
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