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Príloha č.1: Prihláška na zájazd Elbrus SKIALP expedícia
 

Elbrus SKIALP expedícia
 
16.04.2010 - 01.05.2010 / 16 dní
 
Číslo podujatia: 
132010 
 
Skialpová expedícia na najvyššiu horu Európy a lyžova
Možnosť využitia snežníc a snowboardu.
 
Len 10 dní dovolenky! (Aj letecký variant)

 

Objednávateľ  

Meno a priezvisko:

Rodné 

Číslo pasu (OP):

Cena:  
690.00 € (20786.94 Sk)

Poistenie:  

nie 

iba poistenie stornovania zájazdu [ 

komplexné poistenie; riziko 

komplexné poistenie; riziko 

komplexné poistenie; riziko 

Objednávateľ zastupuje nasledovných spolucestujúcich

Spolucestujúci č.1  

Meno a priezvisko:

Rodné 

.1: Prihláška na zájazd Elbrus SKIALP expedícia

Elbrus SKIALP expedícia 

01.05.2010 / 16 dní 

 

Skialpová expedícia na najvyššiu horu Európy a lyžovačka na Kaukaze.
 využitia snežníc a snowboardu. 

Len 10 dní dovolenky! (Aj letecký variant) 

Meno a priezvisko:   
Ulica:   

Mesto:  PSČ:  

Rodné číslo:   
íslo pasu (OP):   

Telefón:   
E-mail:    

  

 

iba poistenie stornovania zájazdu [ 19.32 € / 582.03 Sk ] 

komplexné poistenie; riziko - snežnice [ 33.60 € / 1 012.23 Sk ]

komplexné poistenie; riziko - lyže [ 34.80 € / 1 048.38 Sk ] 

komplexné poistenie; riziko - skialpinizmus [ 42.60 € / 1 283.37 Sk ]
 

 zastupuje nasledovných spolucestujúcich  

 

Meno a priezvisko:   
Ulica:   

Mesto:  PSČ:  

Rodné číslo:   

.1: Prihláška na zájazd Elbrus SKIALP expedícia 

ka na Kaukaze. 

 

/ 1 012.23 Sk ] 

 

/ 1 283.37 Sk ] 

 



Číslo pasu (OP):   
Telefón:   

Cena:    
690.00 € (20786.94 Sk)

Poistenie:  
 

nie 

iba poistenie stornovania zájazdu [ 19.32 € / 582.03 Sk ] 

komplexné poistenie; riziko - snežnice [ 33.60 € / 1 012.23 Sk ] 

komplexné poistenie; riziko - lyže [ 34.80 € / 1 048.38 Sk ] 

komplexné poistenie; riziko - skialpinizmus [ 42.60 € / 1 283.37 Sk ] 
 

Spolucestujúci č.2  

Meno a priezvisko:   
Ulica:   

Mesto:  PSČ:  

Rodné číslo:   
Číslo pasu (OP):   

Telefón:   
Cena:    

690.00 € (20786.94 Sk)

Poistenie:  
 

nie 

iba poistenie stornovania zájazdu [ 19.32 € / 582.03 Sk ] 

komplexné poistenie; riziko - snežnice [ 33.60 € / 1 012.23 Sk ] 

komplexné poistenie; riziko - lyže [ 34.80 € / 1 048.38 Sk ] 

komplexné poistenie; riziko - skialpinizmus [ 42.60 € / 1 283.37 Sk ] 
 

Spolucestujúci č.3  

Meno a priezvisko:   
Ulica:   

Mesto:  PSČ:  

Rodné číslo:   
Číslo pasu (OP):   

Telefón:   



Cena:    
690.00 € (20786.94 Sk)

Poistenie:  
 

nie 

iba poistenie stornovania zájazdu [ 19.32 € / 582.03 Sk ] 

komplexné poistenie; riziko - snežnice [ 33.60 € / 1 012.23 Sk ] 

komplexné poistenie; riziko - lyže [ 34.80 € / 1 048.38 Sk ] 

komplexné poistenie; riziko - skialpinizmus [ 42.60 € / 1 283.37 Sk ] 
 

Spolucestujúci č.4  

Meno a priezvisko:   
Ulica:   

Mesto:  PSČ:  

Rodné číslo:   
Číslo pasu (OP):   

Telefón:   
Cena:    

690.00 € (20786.94 Sk)

Poistenie:  
 

nie 

iba poistenie stornovania zájazdu [ 19.32 € / 582.03 Sk ] 

komplexné poistenie; riziko - snežnice [ 33.60 € / 1 012.23 Sk ] 

komplexné poistenie; riziko - lyže [ 34.80 € / 1 048.38 Sk ] 

komplexné poistenie; riziko - skialpinizmus [ 42.60 € / 1 283.37 Sk ] 
 

Spolucestujúci č.5  

Meno a priezvisko:   
Ulica:   

Mesto:  PSČ:  

Rodné číslo:   
Číslo pasu (OP):   

Telefón:   
Cena:    

690.00 € (20786.94 Sk)



Poistenie:  

nie 

iba poistenie stornovania zájazdu [ 

komplexné poistenie; riziko 

komplexné poistenie; riziko 

komplexné poistenie; riziko 

 
Áno, súhlasím s nasledovnými podmienkami
Objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s programom a charakteristikami zájazdu z katalógu CK, 
prípadne z ďalších informačných materiálov (
zájazde, oboznámenie a súhlas so všeobecnými podmienkami obstarávate
rozsahom poskytovaných služieb aj v mene všetkých vyššie uvedených spolucestujúcich, ktorí ho tým 
poverili.  

 
Objednávateľ súhlasí so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov, v súlade s §7 Zákona 
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v informa
prostredníctvom tohto formuláru
odvolať. Účinky odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov nastanú okamihom vysporiadania 
všetkých záväzkov zo zmluvy o obstaraní zájazdu. Ustanovenia osobitných právnych predpisov nie
odvolaním súhlasu dotknuté. Objednávate
ktorých osobné údaje sú uvedené v tomto formulári, na uvedenie ich osobných údajov do tohto formulára 
a na udelenie súhlasu na ich použitie na ú
Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám za ú
formulárom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

iba poistenie stornovania zájazdu [ 19.32 € / 582.03 Sk ] 

komplexné poistenie; riziko - snežnice [ 33.60 € / 1 012.23 Sk ]

komplexné poistenie; riziko - lyže [ 34.80 € / 1 048.38 Sk ] 

komplexné poistenie; riziko - skialpinizmus [ 42.60 € / 1 283.37 Sk ]
 

konverzný kurz SKK/EUR: 30,1260

Áno, súhlasím s nasledovnými podmienkami  
 vyhlasuje, že sa oboznámil s programom a charakteristikami zájazdu z katalógu CK, 

čných materiálov (propozície, www.rokosport.sk) a potvrdzuje ú
zájazde, oboznámenie a súhlas so všeobecnými podmienkami obstarávateľa, zmluvnými pokutami a s 
rozsahom poskytovaných služieb aj v mene všetkých vyššie uvedených spolucestujúcich, ktorí ho tým 

 súhlasí so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov, v súlade s §7 Zákona 
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v informačnom systéme CK ROKOŠPORT, ktoré poskytol 
prostredníctvom tohto formuláru. Objednávateľ môže súhlas so spracúvaním osobných údajov písomne 

inky odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov nastanú okamihom vysporiadania 
všetkých záväzkov zo zmluvy o obstaraní zájazdu. Ustanovenia osobitných právnych predpisov nie
odvolaním súhlasu dotknuté. Objednávateľ súčasne vyhlasuje, že je splnomocnený ú
ktorých osobné údaje sú uvedené v tomto formulári, na uvedenie ich osobných údajov do tohto formulára 
a na udelenie súhlasu na ich použitie na účel spracúvania. Účelom spracúvania je obstaranie zájazdu. 
Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám za účelom plnenia služieb objednávaných týmto 

zaregistrovať prihlášku
 

/ 1 012.23 Sk ] 

 

/ 1 283.37 Sk ] 

konverzný kurz SKK/EUR: 30,1260   

 vyhlasuje, že sa oboznámil s programom a charakteristikami zájazdu z katalógu CK, 
propozície, www.rokosport.sk) a potvrdzuje účasť na 

a, zmluvnými pokutami a s 
rozsahom poskytovaných služieb aj v mene všetkých vyššie uvedených spolucestujúcich, ktorí ho tým 

 súhlasí so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov, v súlade s §7 Zákona č. 
nom systéme CK ROKOŠPORT, ktoré poskytol 

 môže súhlas so spracúvaním osobných údajov písomne 
inky odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov nastanú okamihom vysporiadania 

všetkých záväzkov zo zmluvy o obstaraní zájazdu. Ustanovenia osobitných právnych predpisov nie sú 
asne vyhlasuje, že je splnomocnený účastníkmi zájazdu, 

ktorých osobné údaje sú uvedené v tomto formulári, na uvedenie ich osobných údajov do tohto formulára 
elom spracúvania je obstaranie zájazdu. 

elom plnenia služieb objednávaných týmto 



Príloha č. 2: Prihláška pre 1 osobu na zájazd organizovaný CK 
IRBIS 
 
Prihláška na akciu CK IRBIS pre 1 osobu  

 

 

V prípade, že Vás oslovila niektorá z našich akcií a máte záujem zúčastniť sa na nej, vyplňte prosím 

túto prihlášku: 

 Osobné údaje  

Meno:   

Priezvisko:  

Rodné číslo:  

Číslo pasu (pri akciách konajúcich sa mimo EÚ):  

Pas vydaný v:  

E-mail:  

Telefón:  

 Kontaktná adresa  

Ulica:  

PSČ:   

Mesto:  

Štát:  

 (ďalej len objednávateľ)  
sa prihlasuje na akciu organizovanú outdoorovou ces tovnou kanceláriou irbis.  
   
Akcia:   

Dátum 
(termín): 

 

 
(Obchodná značka „irbis“ je majetkom spoločnosti mb project s.r.o. , Šalviová 28, 821 01 
Bratislava, IČO: 43 833 284) 
 
Všeobecné podmienky:  
Program nie je možné meniť podľa individuálnych požiadaviek klientov. Klienti sú povinní rešpektovať pokyny 
sprievodcu, vodičov a personálu. Klienti sú povinní dodržiavať termíny zrazov a odjazdov dopravných 
prostriedkov a dodržiavať vopred určený a stanovený čas odchodu, vyhlásený sprievodcom pri jednotlivých 
priebežných zastaveniach a tiež dodržiavať jeho ďalšie organizačné pokyny. Pokiaľ svojím správaním klient 
ohrozí program a priebeh akcie, obťažuje ostatných klientov, alebo pokiaľ inak poruší tieto podmienky pre účasť 

Dátum:   



na akcii, platný právny poriadok SR alebo navštíveného štátu, môže byť rozhodnutím sprievodcu okamžite 
vylúčený z akcie bez finančnej náhrady. Sprievodca má právo zmeniť vzhľadom k momentálnemu fyzickému, 
psychickému či zdravotnému stavu klientov, nepriaznivým prírodným, politickým či bezpečnostným 
podmienkam plánovaný program akcie. Súčasťou akcie môže byť aj program, ktorý so samotným pobytom v 
exponovaných geografických podmienkach predpokladá aj istú fyzickú pripravenosť klientov. 
Pred akciou odporúčame uzavrieť poistenie liečebných nákladov v zahraničí v príslušnej poisťovni. Po dohode je 
možné pre klientov toto poistenie zabezpečiť. 
Akcie sú obmedzené počtom osôb. 
 
V prípade zrušenia akcie z dôvodu nedostatočného počtu klientov oznámi outdoorová cestovná kancelária irbis  
klientom túto skutočnosť najneskôr do 10 dní pred plánovaným odchodom.  
 
Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu akcie zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 21 rokov. Osoby mladšie 
ako 18 rokov sa môžu zájazdu zúčastniť len na základe splnomocnenia podpísaného zákonnými zástupcami 
mladistvej osoby (rodičmi). Zahraniční klienti sa prijatím týchto podmienok podriaďujú právnemu poriadku SR. 
Klienti sa zúčastňujú akcie na vlastné riziko a cestovná kancelária nenesie zodpovednosť za akékoľvek zranenia, 
škody alebo straty utrpené počas konania akcie.   
 
Cena akcie sa môže do dátumu plánovaného odjazdu vplyvom rôznych skutočností zmeniť. Cestovná kancelária 
môže zvýšiť cenu akcie v prípade zmeny okolností, ktoré nepriaznivo vplývajú na konečnú cenu akcie (zmena 
kurzu slovenskej koruny voči zahraničným menám, ceny pohonných hmôt, ceny hotelov, trajektov, leteniek, 
letiskových, diaľničných a iných poplatkov a pod.). Cestovná kancelária musí túto skutočnosť oznámiť klientovi 
najneskôr 14 dní pred plánovaným odchodom. Cestovná kancelária môže tiež úmerne zvýšiť cenu akcie v 
prípade nižšieho ako kalkulovaného počtu účastníkov. Ak si táto úprava vyžiada zvýšenie ceny o viac ako 15 %, 
má klient možnosť odhlásiť sa z akcie bez zaplatenia storno poplatkov, a to v prípade, že tak urobí písomne do 3 
dní od oznámenia zmeny ceny. 
 
Klient má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy je 
potrebné urobiť písomnou formou a je ho potrebné doručiť cestovne kancelárii prostredníctvom poštovej adrey 
alebo e-mailu.  Pri odstúpení od  zmluvy bude klientovi vrátená doposiaľ zaplatená čiastka znížená o 
nasledovné zmluvné storno poplatky.  Deň, počas ktorého bolo oznámenie od odstúpenia zmluvy doručené 
cestovnej kancelárii, sa do výpočtu storno poplatku započítava.  
 
Storno poplatky: 
30 % z celkovej ceny zájazdu do 25. dňa pred začiatkom zájazdu 
50 % z celkovej ceny zájazdu od 25. dňa do 15. dňa pred začiatkom zájazdu 
70 % z celkovej ceny zájazdu od 14. dňa do 8. dňa pred začiatkom zájazdu 
100 % z celkovej ceny zájazdu od 7. dňa pred začiatkom zájazdu. 
 
Odoslaním  tejto „Prihlášky na akciu“ súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške 
spoločnosťou: 
mb project s.r.o., so sídlom: Šalviová 28, 821 01 Bratislava, IČO: 43833284. 
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné s tým, že tieto údaje môžu byť spracovávané pre účely zabezpečenia 
mojej účasti na akcii, na ktorú je prihláška určená,  zasielanie informácií o pripravovaných akciách a aktuálnych 
ponukách a vytvorenia databázy klientov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v platnom znení. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. 
 
Spôsob platby: 
Prihláška bude akceptovaná po pripísaní súvisiacej čiastky v prospech účtu číslo:  2625116643 / 1100 ( Tatra 
banka). Kvôli identifikácii platieb je potrebné ako účel platby uviesť Vaše priezvisko a dátum akcie, na ktorú 
sa prihlasujete. 
 

Podpis prihlasovaného:        
 
 
Informácie poskytujeme na adrese irbis@irbis.sk,  
alebo na telefónnych číslach: 0918 618 647, 0911 789 616 

 



Príloha č. 3: Zmluva o obstaraní zájazdu 
 
Prihláška na zájazd pre jednu osobu 
  
Zmluva o obstaraní zájazdu (platí pre 1 osobu) 
26.03.2010 
v zmysle ustanovení § 741a a nasl. Občianskeho zákonníka 
medzi 
BUBO travel agency, s. r. o., Dunajská 31, 811 08 Bratislava 1 
zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I odd. Sro, vložka č. 2580/B (ďalej len CK) 
IČO: 35 824 859, IČ DPH: SK 2021602088, 
č.ú: 502 899 343 / 7500, ČSOB, Bratislava, č.ú: 262 547 5152 / 1100, Tatrabanka, Bratislava 
a  
Osobné údaje 
 Meno *:  

 

 Priezvisko *:  

 
 Rodné číslo *:  

 

 Číslo pasu:  

 
 E-mail *:  

 

 Pas vydaný v:  

SR ČR Iná krajina 

 Telefón *:  

 

 Mobil:  

 
Kontaktná adresa 
 Ulica *:  

 

 PSČ *:  

 
 Mesto *:  

 

 Štát:  

 
Spoluprihlásená osoba (údaj má len informatívny charakter) 
Meno, Priezvisko, Adresa, Rodné číslo 

 
(ďalej len objednávateľ) uzatvárajú túto zmluvu o obstaraní zájazdu. Plné meno objednávateľa sa musí 
zhodovať s menom uvedeným v cestovnom doklade, inak CK nezodpovedá za prípadné problémy 
spojené s uvedením nesprávneho, resp. neúplného mena najmä pri rezervácii leteniek a vybavovaní 
víz. V prípade zmeny mena je objednávateľ povinný neodkladne oznámiť túto zmenu CK. 
Objednávateľ súhlasí so Všeobecnými podmienkami pre účasť na zájazdoch BUBO Travel Agency a 
to i v mene spolu prihlásených osôb, ktoré ho k ich prihláseniu a účasti zmocnili. 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je obstaranie ZÁJAZDU S NÁZVOM  

 

 V TERMÍNE *:  

 

 (a služieb s ním spojených, najmä leteckej prepravy, trajektovej prepravy a zabezpečenie víz a pod...) 

Klient si uplatňuje zľavu: 



cena zájazdu od do bubácka zľava 

od 166 € do 331 € 17 € 

od 332 € do 663 € 33 € 

od 664 € do 1327 € 50 € 

od 1328 € do 1991 € 66 € 

od 1992 € do 2655 € 100 € 

od 2656 € do 3318 € 116 € 

nad 3319 €  133 €  

ZA SKORÉ PRIHLÁSENIE   

cena zájazdu zľava za skoré prihlásenie 

od 166 € do 331 € 17 € 

od 332 € do 663 € 17 € 

od 664 € do 1327 € 33 € 

od 1328 € do 1991 € 33 € 

od 1992 € do 2655 € 50 € 

od 2656 € do 3318 € 100 € 

nad 3319 € 116 € 

Podmienky udelenia zľavy: Platí pre každého klienta, ktorý sa prihlási a zaplatí zálohu 50% z ceny 
zájazdu do 5 mesiacov pred jeho odchodom. Túto zľavu je možné spojiť s BUBÁCKOU zľavou! 

cena zájazdu študentská / učiteľská / lekárska zľava 

od 166 € do 331 € 17 € 

od 332 € do 663 € 33 € 

od 664 € do 1327 € 33 € 

od 1328 € do 1991 € 50 € 

od 1992 € do 2655 € 58 € 

nad 2656 € 66 € 

VIANO ČNÁ (platí len pred dvojicu prihlásených klientov)  
cena zájazdu vianočná zľava 

od 166 € do 331 € 17 € 

od 332 € do 663 € 40 € 

od 664 € do 1327 € 116 € 

od 1328 € do 1991 € 116 € 

od 1992 € do 2655 € 133 € 

od 2656 € do 3318 € 183 € 

nad 3319 € 199 € 

Podmienky udelenia zľavy: Zľava platí pre zájazdy s odchodom od 1.3.2010. Termín úhrady zálohy 
vo výške 50 % ceny zájazdu do 31.12.2009. Pre uplatnenie zľavy je potrebné splniť obidve 
podmienky. Túto zľavu je možné spojiť s BUBÁCKOU zľavou len pre dvojicu spoluprihlásených 
klientov. Počet zliav je obmedzený, odporúčame prihlásiť sa čím skôr. 
NOVOROČNÁ (platí len pred dvojicu prihlásených klientov)  



cena zájazdu od do zľava leto a jeseň zľava jar 

od 166 € do 331 € 17 € 17 € 

od 332 € do 663 € 27 € 17 € 

od 664 € do 1327 € 66 € 50 € 

od 1328 € do 1991 € 66 € 50 € 

od 1992 € do 2655 € 100 € 66 € 

od 2656 € do 3318 € 149 € 116 € 

nad 3319 € 166 € 133 € 

Podmienky udelenia zľavy: Zľava platí pre zájazdy s odchodom od 1.3.2010. Termín úhrady zálohy 
vo výške 50 % ceny zájazdu do 31.1.2010. Pre uplatnenie zľavy je potrebné splniť obidve podmienky. 
Túto zľavu je možné spojiť s BUBÁCKOU zľavou len pre dvojicu spoluprihlásených klientov. Počet 
zliav je obmedzený, odporúčame prihlásiť sa čím skôr. 
Akcia NEW YORK sa nedá kombinovať s nijakou inou zľavou! 

Bubácka  Študentská / Učiteľská / Lekárska  
 

Mám záujem o jednotlivé druhy cestovného poistenia poisťovne ALLIANZ-
SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, viď Všeobecné podmienky, bod 12:  

Žiadne 
A/ komplexné cestovné 
poistenie (KCP) 
vrátane poistenia stornovania 
zájazdu do výšky 1 000 € 
sadzba 1,40 € alebo 2,10 € 
osoba / deň  

Áno  

B/ KCP + poistenie 
stornovania zájazdu 
do skutočnej výšky ceny 
zájazdu a letiskových 
poplatkov 
sadzba 1,40 € alebo 2,10 € 
osoba / deň 
+ 2,65% z celkovej sumy 
zájazdu a letiskových 
poplatkov  

Áno  

C/ Poistenie stornovania 
zájazdu 
do skutočnej výšky ceny 
zájazdu a letiskových 
poplatkov vo výške 2,8% z 
celkovej sumy zájazdu a 
letiskových poplatkov  

Áno  

 

SÚHLASÍM SO VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI CK BUBO  

Pole:  
  

 

 

 

 

 



Príloha č. 4: Prihláška na zájazd 

Prihláška na zájazd 
 

1.Vyplnenenie prihlášky   2.Rekapitulácia prihlášky   3.Potvrdenie prijatia prihlášky 
 

Dátum: 26.03.2010 
Zmluva o obstaraní zájazdu pre 1 osobu  
v zmysle ustanovení § 741a a nasl. Občianskeho zákonníka 
 
medzi 

CK Victory Travel, s. r. o., Kollárova 7, 917 01 Trnava,  

zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava odd. Sro, vložka č. 20300/T (ďalej len CK) 

IČO: 36 800 996, IČ DPH:  SK 2022403702, č.ú: 981 3008 /5200, OTP, Trnava,  

a 
Osobné údaje 
Musíte vyplniť všetky položky označené hviezdičkou(*). 
Zadaný e-mail nie je platný! 
 
MENO * PRIEZVISKO * 

  
RODNÉ ČÍSLO * ČÍSLO PASU * 

  
ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ *TELEFÓN DOMOV * 

  
EMAIL * TELEFÓN  

  
 
Kontaktná adresa 
ULICA A ČÍSLO DOMU * PSČ * 

  
OBEC * ŠTÁT * 

  
    
Ďalšie informácie 
NÁSTUPNE MIESTO * VÁŠ SPOLUCESTUJÚCI

 Trnava     Bratislava   
Mám záujem o komplexné poistenie Allianz Slovenská poisťovňa 

 ÁNO     NIE  
UPLATŇUJEM SI NÁROK NA ZĽAVY  ĎALŠIE POZNÁMKY 
 

Typ zájazdu:     Katalógové zájazdy     Zájazdy na kľúč  



 
Názov zájazdu,termín, cena 

Musíte 

ZÁJAZD * 

 
TERMÍN * 

 
Musíte vybrať zájazd. 
Musíte vybrať termín. 
 
Cena zájazdu:  
  ( )  

 
  ( )  

cena zájazdu cena letenky
 

 
Všeobecné podmienky 

 

Všeobecné zmluvné podmienky 2010

 

Všeobecné podmienky komplexného cestovného poisteni a

 

Zmluvné dojednania - poistenie  

 

Poistenie proti insolventnosti  

 

Certifikát kvality  

 Súhlasím so všeobecnými podmienkami CK Victory Travel
musíte súhlasiť so všeobecnými podmienkami.

Potvrdiť
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Musíte vyplniť požadované údaje.  

Všeobecné zmluvné podmienky 2010  

Všeobecné podmienky komplexného cestovného poisteni a 

Súhlasím so všeobecnými podmienkami CK Victory Travel Pre prihlásenie na zájazd 
 so všeobecnými podmienkami.  

 

Pre prihlásenie na zájazd 

 



Príloha č. 5: Dotazník 
 
Vážený účastníci dobrodružnej turistiky, 
 
prosím Vás o vyplnenie tohto dotazníku týkajúceho sa mojej bakalárskej práce            na 
Ekonomickej fakulte Vysokej školy báňskej – technickej univerzity v Ostrave pojednávajúcej 
o produktoch slovenských cestovných kanceláriách v dobrodružnom cestovnom ruchu. 
V rámci svojej bakalárskej práce zisťujem aká je charakteristika typického účastníka na 
dobrodružnej turistike a čo ho k nej motivuje. Tento dotazník je úplne anonymný a Vaše 
odpovede budú využité len pre potreby mojej bakalárskej práce. 
 
Predom ďakujem za vyplnenie dotazníka 
 
Zuzana Poljaková 
e-mail: Zuzana.Poljaková@seznam.cz 
 
Pri výbere možnosti vpíšte X k správnej odpovedi. 
 
1. Uveďte Vaše pohlavie 
 
        muž                      žena 
 
2.  Uveďte Váš vek (vpíšte číslovkou) 
 
................................. 
 
3. Uveďte Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? 
 
        ZŠ 
 
        SOU 
 
        SŠ 
 
        VOŠ 
 
        VŠ 
 
4. Aká je Vaša profesia? 
 
.............................................................................................................. 
 
5. Čo Vás motivuje k účasti na tejto aktivite? 
 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 



 
6. Chcete sa dobrodružnej turistike venovať aj do budúcnosti?  
 
        áno 
 
        nie 
 
7. Ovplyvňuje Vás dobrodružná turistika pri výbere destinácie, v ktorej chcete stráviť svoju 
dovolenku? 
 
        áno 
 
        nie 
 
8. Navštívili ste už nejakú destináciu len kvôli dobrodružnej turistike, do ktorej by ste inak 
vôbec nemali v úmysle ísť? 
 
        áno 
 
         nie 

 

 

 

 

 

 


