Záväzná prihláška dieťaťa / mládežníka do
vojenského zážitkového tábora „Zóna ALFA 1“
1. Lokalita:
Vybranou lokalitou pre vojenský zážitkový tábor Zóna ALFA 1 je malebné prostredie v nízkych tatrách
s názvom Hotel Lomnistá. Hotel Lomnistá ponúka ubytovanie v hotelovej časti a v chatovej osade. Chatovú
osadu tvorí 26 chatiek pre 4 osoby + 2 prístelky. Každú chatku tvoria 2 izby a kúpeľňa so sprchovacím kútom
a toaletou. Hotel tvoria dvoj, troj a štvorlôžkové izby s maximálnou kapacitou 81 miest. Izby majú vlastnú
kúpeľňu s WC. V hoteli je reštaurácia – bude využitá ako jedáleň s kapacitou 80 osôb v rámci jednej výdajnej
zmeny.
GPS Poloha: 48º 51' 10'' N, 19º 28' 14'' E

2. Turnusy výcvikových cyklov pre rok: 2019
Turnus

1. turnus
2. turnus
3. turnus

Dátum/hodina nástupu

9. augusta / 15:00
17. augusta / 15:00

Deň nástupu

Piatok
Sobota

-

Dátum/hodina odchodu

17. augusta / 13:00
25. augusta / 13:00
-

Deň odchodu

Sobota
Nedeľa

-

-

3. Údaje objednávateľa:
Titul
Meno**
Priezvisko**

Adresa trvalého pobytu**
Mobil**
E-mail**

**Povinný údaj

4. Účastník / účastníci:
V rámci jednej záväznej prihlášky je možné prihlásiť viac ako 1 dieťa / mládežníka, avšak nie viac ako troch na
jednu prihlášku.
1. Účastník

Vybraný turnus označ „x“

Meno
Priezvisko

Dátum narodenia:
Vek:

1

2

3
-

Doplatok za stravu 16,00 Ꞓ
(vybrané označ „x“)

ANO

NIE

Objednávam známku + retiazku
„Dog Dag“, (označ „x“)
6,20 Ꞓ

ANO

NIE

Doplatok za zvoz na trase
Predajná – Lomnistá 3,00 Ꞓ
Uveď počet cestujúcich

ANO

NIE

Doplatok za zvoz na trase
Lomnistá - Predajná
3,00 Ꞓ
Uveď počet cestujúcich

ANO

NIE

Vernostná zľava po 2.
absolvovanom cykle 15,00 Ꞓ

ANO

NIE

Organizačná zľava – bez
hromadného poistenia

ANO

NIE

7,20 Ꞓ
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Akciová zľava – darčekový
poukaz
10,00 Ꞓ

ANO

NIE

Akciová zľava – prihlásenie ihneď
po predošlom výcv. cykle 25,00 Ꞓ

ANO

NIE

Vybrané polia (ANO alebo NIE), označ „X“

2. Účastník

Vybraný turnus označ „x“

Meno
Priezvisko

Dátum narodenia:
Vek:

1

2

3
-

Doplatok za stravu 16,00 Ꞓ
(vybrané označ „x“)

ANO

NIE

Objednávam známku + retiazku
„Dog Dag“, (označ „x“)
6,20 Ꞓ

ANO

NIE

Doplatok za zvoz na trase
Predajná – Lomnistá 3,00 Ꞓ
Uveď počet cestujúcich

ANO

NIE

Doplatok za zvoz na trase
Lomnistá - Predajná
3,00 Ꞓ
Uveď počet cestujúcich

ANO

NIE

Vernostná zľava po 2.
absolvovanom cykle 15,00 Ꞓ

ANO

NIE

Organizačná zľava – bez
hromadného poistenia

ANO

NIE

Akciová zľava – darčekový
poukaz
10,00 Ꞓ

ANO

ANO

NIE

NIE

7,20 Ꞓ

Akciová zľava – prihlásenie ihneď
po predošlom výcv. cykle 25,00 Ꞓ

Vybrané polia (ANO alebo NIE), označ „X“

3. Účastník

Vybraný turnus označ „x“

Meno
Priezvisko

Dátum narodenia:
Vek:

1

2

3
-

Doplatok za stravu 16,00 Ꞓ
(vybrané označ „x“)

ANO

NIE

Objednávam známku + retiazku
„Dog Dag“, (označ „x“)
6,20 Ꞓ

ANO

NIE

Doplatok za zvoz na trase
Predajná – Lomnistá 3,00 Ꞓ
Uveď počet cestujúcich

ANO

NIE

Doplatok za zvoz na trase
Lomnistá - Predajná
3,00 Ꞓ
Uveď počet cestujúcich

ANO

NIE

Vernostná zľava po 2.
absolvovanom cykle 15,00 Ꞓ

ANO

NIE

Organizačná zľava – bez
hromadného poistenia

ANO

NIE

Akciová zľava – darčekový
poukaz
10,00 Ꞓ

ANO

ANO

NIE

NIE

7,20 Ꞓ

Akciová zľava – prihlásenie ihneď
po predošlom výcv. cykle 25,00 Ꞓ

Vybrané polia (ANO alebo NIE), označ „X“

5. Základná cena za pobyt vo vojenskom zážitkovom tábore:
Cena pre jedného účastníka na jeden výcvikový cyklus je:

300,00 Eur

Základná cena pobytu v tábore pre jedného účastníka na jeden výcvikový cyklus odráža rozsah služieb a materiálneho zabezpečenia
poskytovaných počas pobytu účastníka v tábore a to v nasledujúcom rozsahu:





1
2

Nášivky vyjadrujúci „funkciu“ – dané absolvovanými výcvikovými cyklami
Hodnostné označenia
Baret / šiltovka pre účastníkov povýšených do dôstojníckych hodností 1
Baret / šiltovka pre účastníkov vybraných do „špeciálnych jednotiek“ 2

(len pre účastníkov povýšených do dôstojníckych hodností, od 3. výcvikového cyklu)
(len pre účastníkov plniacich kondičný, udržiavací výcvik)
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Nášivka pre účastníkov vybraných do „špeciálnych jednotiek“ 3
Šatka pre účastníkov v hodnostiach vojak, v hodnostiach poddôstojníckych a práporčíckych
Tričko s logom zážitkového tábora
Certifikát o absolvovaní vojenského zážitkového tábora Zóna ALFA 1
Zápisníky – bloky
Perá
Komponenty pre kompletizáciu KPZ (krabičky poslednej záchrany) 4
Ubytovanie a miestna daň (9 dní a 8 nocí)
Stravovanie 5x denne + pitný režim (možnosť doplnku stravy pre „hladošov“)
Nepretržitá služba školených Inštruktorov tábora, lekára / zdravotníka, a príslušníkov organizačného výboru počas celého
pobytu v tábore
Služba poskytovaná externými inštruktormi pre zabezpečenie špeciálneho druhu výcviku
Zabezpečenie základného a pokračovacieho odborného výcviku (skalolezectvo – uzly práca s lanom, sebaobrana, základy
prežitia v teréne, zdravotná príprava, strelecká príprava, taktická príprava, kondičná a poradová príprava, spojárska
príprava, topografia, nočný výcvik)
Zabezpečenie špeciálneho odborného výcviku (strelecký výcvik – kurz mladého ostreľovača, potápačský výcvik – základy
potápania / práce pod vodou, špeciálny taktický výcvik – kladenie a odstraňovanie „pascí“, spojársky výcvik – komunikačné
prostriedky / mladý rádiotelefonista 5
Organizačné zabezpečenie a priebeh bojovej Hry / Misie
Technické a materiálne zabezpečenie výcviku
o prekážková - „opičia“ dráha,
o výzbroj a výstroj - vzduchové a airsoftové zbrane, strelivo, ochranné prostriedky, terčové situácie, horolezecké
potreby - laná, karabíny, úväzky, výstroj pre nočný výcvik, potápačská výstroj
o strelnica
o materiál pre výcvik prežitia v teréne
Toaletné potreby, potreby na pranie
Poistenie táborového pobytu (základný rozsah poistenia pre Detské tábory, Generali poisťovňa, a.s. odštepný závod
Európska cestovná poisťovňa) 6
Fotodokumentácia prístupná len v klientskej zóne
Ceny do súťaží a vecné dary














6. Prehľad doplatkov za nadštandardné služby poskytované počas
pobytu v tábore
V prípade že účastník požaduje poskytnutie nadštandardných služieb počas pobytu v tábore je potrebné toto uviesť v Dotazníku
účastníka, ktorý je neoddeliteľnou časťou Prihlášky. Samotný rozsah ponúkaných nadštandardných služieb a ceny za poskytnutie
týchto služieb sú uvedené v kapitole nižšie.
Čo je možné získať za doplatok pri pobyte v tábore
Produkt

Cena

Špeciálna strava – strava pre diabetikov, bez alergénov, vegetariánska, vegánska*
Využitie zvozovej dopravy (mikrobus) pri príchode vlakom do stanice „Predajná“ (trasa
Predajná – Lomnistá) v deň príchodu a odchodu**

Známka + retiazka (Dog Dag) – meno, krvná skupina, názov tábora
*cena doplatku za stravu je za celý pobyt
**cena za využitie hromadného zvozu je za jedného účastníka a na jednu cestu do tábora, alebo z tábora.

16,00 Ꞓ




3,00 Ꞓ
6,20 Ꞓ

3

(len pre účastníkov zaradených do špeciálnych jednotiek, účastníci plniaci kondičný, udržiavací výcvik)
(len pre účastníkov 1. výcvikového cyklu)
5
(len pre účastníkov plniacich 3. a vyšší kondičný, udržiavací výcvik)
6
(základné poistenie povinné pokiaľ účastník nemá vlastné minimálne rovnakého rozsahu)
4
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7. Účastnícke zľavy:
Jedná sa o zľavy či už vernostné, akciové alebo organizačné štandardne nastavené pre všetkých účastníkov rovnako v prípade že
spĺňajú kritéria pre priznanie týchto zľav.
Vernostné zľavy
Typ zľavy


Cena

Po druhom absolvovanom výcvikovom cykle, pri nástupe do
Pokračovacieho výcviku II a každého ďalšieho Kondičného výcviku

-15,00 Eur

zo základnej ceny

Akciové zľavy
Typ zľavy



Pobyt ako darčekový poukaz
V prípade podania záväznej prihlášky na tábor pripravovaný pre
nasledujúci rok a to do 30 kalendárnych dní od absolvovania posledného
výcvikového cyklu v danom kalendárnom roku

-10,00 Eur
-25,00 Eur

Cena
zo základnej ceny
zo základnej ceny

Organizačné zľavy
Typ zľavy


Cena

V prípade že neakceptuje spoločné poistenie. POZOR neakceptovať
spoločné poistenie je možné iba ak účastník preukáže iné vlastné
poistenie v rozsahu nie menšom ako je spoločné poistenie

-7,20 Eur

zo základnej ceny

Poznámka: Jednotlivé typy zľav je možné uplatňovať jednotlivo, alebo vzájomne kumulovať.

8. Prehľad storno poplatkov v prípade odstúpenia objednávateľa od
zmluvy
Storno poplatky (zmluvná pokuta) v prípade odstúpenia objednávateľa od Zmluvy sa vzťahuje na platnú zmluvu. Samotná Zmluva
o poskytnutí služby – Obstaraní zážitkového pobytu vojde v platnosť po jej podpísaní oboma zmluvnými stranami, čo môže nastať aj
pred zaslaním zálohy 100 eur. V prípade že objednávateľ zaplatil zálohu a organizátor evidoval pripísanie tejto zálohy na stanovený
účet skôr ako bola podpísaná Zmluva oboma stranami, považuje sa Zmluva za platnú a to od dátumu pripísania finančných
prostriedkov (zálohy) na účet organizátora.
Obdobie pre využitie storno poplatku v prípade odstúpenia objednávateľa od Zmluvy
v ktorom je objednávateľ povinný zaplatiť:

[%] zo zmluvnej ceny



10 kalendárnych dní od doby kedy Zmluva vojde v platnosť*

0%

zo zmluvnej ceny



Viac ako 30 kalendárnych dní pred nástupom do tábora

10%

zo zmluvnej ceny



15-30 kalendárnych dní pred nástupom do tábora

50%

zo zmluvnej ceny



8-14 kalendárnych dní pred nástupom do tábora

75%

zo zmluvnej ceny



7 a menej kalendárnych dní pred nástupom do tábora

100%

zo zmluvnej ceny

*uvedené platí len do 40 dní pred plánovaným nástupom do tábora

9. Konečná cena za táborový pobyt - spôsob platby:
Konečná cena za táborový pobyt je zostavená zo základnej ceny pobytu v tábore, z doplatkov za nadštandardné poskytované služby
počas pobytu v tábore a účastnícke zľavy. Pri vzájomnej kombinácii uvedených platieb vznikne pre objednávateľa konečná zmluvná
cena
Samotnú platbu za pobyt vo vojenskom zážitkovom tábore a to či už zálohu alebo doplatok do konečnej zmluvnej ceny, je potrebné
vykonať bezhotovostným prevodom na účet organizátora zriadený vo Fio banke s uvedením jedinečného Variabilného symbolu pre
každú konkrétnu platbu. Tento Variabilný symbol bude priradený ku každej akceptácii záväznej prihlášky. Údaje pre platbu

IBAN:
SWIFT/BIC:

SK 87 8330 0000 0020 0154 8616
FIOZSKBAXXX

Konštantný symbol:
Variabilný symbol:

0308
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10.

Ako ďalej postupovať:

Vyplnenú prihlášku zašlite buď na e-mailovú adresu zvam@zvam.sk, alebo doporučene na korešpondenčnú adresu „ZVAM“ –
Združenie všestranných aktivít pre mládež, Jasuschova 16, 040 23 Košice.
Poznámka: V prípade možnosti by organizátor preferoval elektronickú formu komunikácie, tzn. zaslanie Prihlášky e-mailom
Po prijatí Vašej prihlášky Vám spravidla do 48 hod; nie však pozdejšie ako do 3 dní, zašleme vyjadrenie k tejto prihláške. V prípade
kladného vyjadrenia – ovplyvnené voľnými kapacitami pre Vami vybrané turnusy, Vám bude zaslané potvrdenie o akceptácii Prihlášky
spoločne so Zmluvou o poskytnutí služby – Obstaraní zážitkového pobytu s neoddeliteľnou súčasťou zmluvy – všeobecnými
Zmluvnými podmienkami. Tieto dôležité dokumenty sú zverejnené na internetovej stránke tábora v sekcii „Zmluvné podmienky“
(odkaz: www.zonaalfa1.sk)
V prípade že by na Vami vybraný turnus už neboli voľné kapacity, budú Vám organizátorom navrhnuté dva varianty a to buď náhradný
turnus, alebo možnosť zaradenia ako náhradníka do Vami pôvodne vybraného turnusu.
Žiadateľ, (ašpirant na účastníka tábora), je povinný uhradiť zálohu vo výške 100,00 Eur neodkladne po doručení potvrdenia akceptácie
Prihlášky zaslaného organizátorom, čo bude vykonané formou e-mailovej komunikácie. „Neodkladne“ v tomto prípade znamená
dobu do 7 pracovných dní po dátumu prijatia e-mailu s obsahom potvrdzujúcim akceptáciu Prihlášky účastníka a zaslaním Zmluvy
o poskytnutí služby – Obstaraní zážitkového pobytu. V prípade že by tak žiadateľ neučinil a do požadovanej doby 7 pracovných dní
neboli pripísané finančné prostriedky na účet organizátora, ten má právo prihlášku stornovať.
Žiadateľ, (ašpirant na účastníka tábora), je povinný uhradiť doplatok do konečnej vyrátanej ceny – Výslednej zmluvnej ceny, nie
pozdejšie ako 31 kalendárnych dni pred nástupom do tábora. (konečnou vyrátanou cenou je v tomto prípade cena ovplyvnená
základnou cenou, doplatkami za požadované nadštandardné služby a prípadnými akceptovanými účastníckymi zľavami).
V prípade že by tak žiadateľ neučinil a do požadovanej doby 31 kalendárnych dní neboli finančné prostriedky (doplatok za pobyt
v tábore) pripísané na účet organizátora, ten má právo pobyt účastníka v tábore zrušiť. (odstúpiť od zmluvy).
V prípade že v zmluve o poskytnutí služby – obstaraní zážitkového pobytu bude doplatok Výslednej zmluvnej ceny predmetom
kumulovania doplatkov za viac účastníkov s rozličnými termínmi nástupov do tábora, platí potom, že hraničná doba pre doplatok
výslednej zmluvnej ceny 31 kalendárnych dní je vzťahovaná k dátumu dňa prvého nástupného termínu zo všetkých uvedených
nástupných termínov v zmluve.
Poznámka: V prípade že žiadateľ, (ašpirant na účastníka tábora), zaplatil iba zálohu za pobyt v tábore a dodatočne zistí že z rôznych
dôvodov nebude vedieť do tábora nastúpiť, bude mu tato záloha organizátorom vrátená, pokiaľ o ňu písomne požiada nie však
pozdejšie ako 30 dní pred plánovaným nástupom do tábora

11.

Podpisová doložka:

Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa zoznámil/la so Zmluvou o poskytnutí služby – Obstaraní
zážitkového pobytu a súčasne s neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy – Všeobecnými zmluvnými
podmienkami, textom som porozumel/la a beriem ich na vedomie. Doručenie tejto prihlášky na e-mailovú
adresu zvam@zvam.sk občianskeho združenia „ZVAM“ – Združenia všestranných aktivít pre mládež –
záujmového združenia, (IČO 51987015 ) má právne účinky vlastnoručného podpisu objednávateľom
a súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa bodu 4.7. Všeobecných zmluvných podmienok (VZP)
uverejnených na internetových stránkach www.zvam.sk, www.zonaalfa1.sk v sekcii „Zmluvné podmienky“.

Podpis objednávateľa – (zákonného zástupcu)

(potrebný len v prípade zaslania listovou zásielkou)
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