
  Zmluva o zájazde číslo: 
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 medzi: 

 

Obstarávateľom 
Cestovná kancelária:  Best Sport Tour s.r.o., IČO: 48 185 477, IČ DPH: SK212 007 8818 
Zapísaná v:    OR OS Bratislava I, Oddiel. Sro, vložka číslo 104506/B 
Obchodný názov a sídlo:  www. superfanusik.sk., Pekná Cesta 15, 83152 Bratislava 
Bankové spojenie:   Slovenská Sporiteľňa a.s.,  
IBAN :     SK4209000000005072858105, BIC: GIBASKBX, Kód Banky: 0900 

Objednávateľom 
Meno a priezvisko:    
Trvalé bydlisko:    
Dátum narodenia:  
Číslo OP/pasu: 
Kontakt e-mail/tel:  

Zastupujúci spolucestujúcich: 
 

Por.č. Meno a priezvisko Dátum nar.  Číslo OP/pasu Dátum 
platnosti  

Nástupné 
miesto 

1.      

2.      

3.      

4.      

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

 
ČÍSLO ZÁJAZDU:  KÓD ZÁJAZDU:  

Termín zájazdu  Cieľová destinácia  

Druh dopravy  Počet dní/nocí  

Druh ubytovania  Strava  

Počet a druh izieb  Cestovné poistenie  

Dohodnuté doplnkové 
služby: 

 

 

 

 

 

 
a tomu zodpovedajúci záväzok objednávateľa zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v bode II. 

 
II. Účastníkmi bola dohodnutá cena zájazdu, zahŕňajúca položky uvedené v bode I. 

 
III. Časový rozvrh platieb:  

platba na faktúru, číslo faktúry: 

 
Cena zájazdu je splatná za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach účasti na zájazdoch CK Best 
Sport Tour, ktoré sú dostupné na webovom sídle spoločnosti www.superfanusik.sk 

 
IV. Poznámky:  

 
Informácie k zájazdu budú Objednávateľovi doručené e-mailom, najneskôr 

 

 

 

 

OZNAČENIE SLUŽBY CENA ZA OSOBU POČET OSÔB  SPOLU 

    

    

    

    

CELKOVÁ CENA ZÁJAZDU  



V. 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 CK, najmä na zasielanie newslettra, katalógu či iných ponukových listov, 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 nemá vplyv na uzavretie zmluvy o zájazde. 
 

VI. Záverečné ustanovenia: 
 

Objednávateľ svojím podpisom vyhlasuje, že sa oboznámil s programom a charakteristikami zájazdu priamo od CK 
Best Sport Tour, a/alebo z katalógu a/alebo webu, prípadne z ďalších informačných materiálov uvedených na 
stránke www.superfanusik.sk alebo www.superfanusik.com a potvrdzuje účasť na zájazde. Oboznámenie a súhlas 
so všeobecnými podmienkami obstarávateľa, zmluvnými pokutami a s rozsahom poskytovaných služieb 
objednávateľ vyhlasuje aj v mene všetkých spolucestujúcich uvedených v tejto zmluve.  
  
Objednávateľ svojím podpisom vyhlasuje, že medzi cestujúcimi osobami sa nenachádza osoba, ktorá je maloletou 
osobou bez sprievodu rodiča resp. zákonného zástupcu, alebo iná osoba, ktorá si vyžaduje špeciálnu starostlivosť.  
 
Objednávateľ si je vedomý, že v prípade neuzavretia cestovného poistenia nemá nárok na náhradu škody ani žiadne 
iné nároky vyplývajúce z titulu poistenia.  
 
Objednávateľ svojím podpisom súhlasí so spracúvaním osobných údajov všetkých osôb, ktoré sú cestujúcimi na 
základe tejto zmluvy a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v informačnom systéme CK Best Sport Tour 
s.r.o., ktoré poskytol prostredníctvom tejto zmluvy. Objednávateľ môže súhlas so spracúvaním osobných údajov 
kedykoľvek písomne odvolať. Účinky odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov nastanú okamihom 
vysporiadania všetkých záväzkov z tejto zmluvy o obstaraní zájazdu. Ustanovenia osobitných právnych predpisov 
nie sú odvolaním súhlasu dotknuté. Objednávateľ súčasne vyhlasuje, že je splnomocnený účastníkmi zájazdu, na 
uvedenie ich osobných údajov do tejto zmluvy a na udelenie súhlasu na ich použitia na účely spracovania, ktorými 
sú obstaranie zájazdu a plnenie služieb dohodnutých touto zmluvou. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám 
a to aj cezhranične, iba za účelom plnenia služieb dohodnutých v tejto zmluve. 
 
CK Best Sport Tour s.r.o. má uzatvorené zákonné poistenie pre prípad úpadku cestovnej kancelárie v poisťovni 
Generali Poisťovňa – ECP, číslo poistnej zmluvy 2408652843.  
Certifikát k poistnej zmluve je dostupný na webovom sídle: www.superfanusik.sk 
 
 
 
Miesto a dátum: V Bratislave,  
 
 
 
 

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

Objednávateľ      Obstarávateľ 
        (účastník zájazdu)         (CK Best Sport Tour) 

http://www.superfanusik.sk/
http://www.superfanusik.com/

