
P R I H L Á Š K A    N A    Z Á J A Z D 
 

                       ORGANIZÁTOR: 
                         Občianske združenie VEČANIA, Dózsova 5, 92705 Šaľa-Veča  
                           IČO: 42202205 
                           V zastúpení: Marek Molnár 

 

Prihlasujem sa na zájazd:  

Malá Fatra - Terchová - Žilina 

 (3 dni/2 noci, polpenzia) 
 

 

ÚDAJE ÚČASTNÍKA 
 
Meno a priezvisko: ............................................................................................................. 

Dátum narodenia:  ........................................... Rodné číslo: ............................................ 

Číslo OP: ......................................................... Tel. číslo: ................................................. 

Bydlisko: ............................................................................................................................ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Označte svoj výber piktogramom   X    do políčok:       
 
Som    dospelá osoba do 70 rokov       nastupujem na zastávke 
                  dôchodca nad 70 rokov            Trnovec nad Váhom, COOP Jednota 
          držiteľ preukazu ZŤP/ ZŤP-S       Šaľa-Veča, námestie, COOP Jednota                
            dieťa  do 14,99 rokov           Šaľa, Kaufland         
            študent nad 15 rokov               ............................................................   

 

Cena zájazdu za osobu:  98,00 €.                                  Dieťa do 12 rokov za osobu: 86,00 € 
Cena zahŕňa: spiatočnú dopravu autobusom, cestovné poistenie, služby sprievodcov, ubytovanie, 3x daň za 
ubytovanie, polpenziu (2x raňajky, 2x večere). 
Termín uzávierky prihlasovania sa na zájazd:  do 16. júla 2021, 14:00 hod. 
Zálohová platba vo výške 50 % z ceny zájazdu (dospelá osoba: 49,00 €             dieťa: 43,00 €). 
STORNO PODMIENKY:   Storno poplatok je vo výške 20 % z ceny zájazdu, t. j.  19,60 €. / dieťa: 17,20 € 

 
 

 

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA ZÁJAZDU 
 

          Svojím podpisom dobrovoľne sprístupňujem vyššie uvedené osobné údaje OZ VEČANIA a 
súhlasím s ich spracovaním a použitím v rozsahu uvedených vo formulári za účelom zúčastnenia sa 
zájazdu a vybavenia cestovného poistenia, a to v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov.  

          Svojím podpisom vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé. Zmenu informácií som 
povinný/-á oznámiť včas.  

          Svojím podpisom vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a so všetkými náležitosťami zájazdu 
a potvrdzujem, že som všetkým informáciám porozumel/-a. 

 

  Miesto: Šaľa-Veča   Dátum: ......................   Podpis účastníka: .......................................... 
 

  

 

PRIJÍMOVÝ DOKLAD 
 

Čiastka uhradená pri podpise prihlášky v €: ................   Čiastka uhradená v autobuse v €: ................ 
 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 
 

 Prijaté od: .......................................................................................  zo dňa: ......................................... 
 
Zaplatená čiastka v €: ...............................    Účel platby: Poznávací zájazd 
 
Zostatok úhrady v € (platba v autobuse): ...................................          Podpis príjemcu: ................................. 
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