FORMULÁR ŠKOLSKÝ VÝLET
Organizovaná skupina žiakov a študentov
Názov školy

E-mail

Adresa

Telefón
Termín školského výletu
Pečiatka školy

Zodpovedná osoba
Druh výletu
Tatralandia

OBED
Menu č. 1

OBED
Menu č. 4

Cola 0,2l

Džús 0,2l

Surf Waves Tatralandia

OBED
Menu č. 2

OBED
Menu č. 5

Sprite 0,2l

Minerálka 0,2l

OBED
Menu č. 3

Čas obeda:

Objednávka školského výletu (povinná časť)
Počet dospelých osôb
(pedagogický dozor)

Celkový počet
žiakov a študentov

Počty žiakov a študentov podľa vekových kategórií:
Počet žiakov
(kategória 3-5,99 rokov)

Počet žiakov
(kategória 6-11,99 rokov)

Počet žiakov
(kategória 12-17,99 rokov)

Počet žiakov
(kategória 18-19,99 rokov)

Akcia Školský výlet platí pre žiakov a študentov materských, základných a stredných škôl do 19,99 rokov.

POKYNY: Vyplnený formulár zašlite mailom na info@tatralandia.sk. Formulár slúži ako objednávka školského výletu. Originál vytlačeného
a opečiatkovaného formulára je potrebné odovzdať pri nákupe vstupov do aquaparku. Vstupy pre školské výlety je možné zakúpiť len v pokladni
Infocentra v stredisku, tel : +421 915 83 46 44. Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu cien a podmienok pre tento
produkt.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
(meno a priezvisko).........................................................................................................................................................................................................................................
v mene (názov a sídlo školy) .........................................................................................................................................................................................................................
Osobné údaje v rozsahu uvedenom v tomto formulári a poskytnuté spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031
01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 62/L (ďalej len „TMR,a.s.“) ako
prevádzkovateľovi bude spoločnosť TMR, a.s. ako prevádzkovateľ spracúvať za účelom poskytnutia zvýhodnených cien pre školské výlety v zmysle
platného cenníka TMR, a.s. v čase konania akcie v stredisku Tatralandia, po dobu trvania akcie a 30 nasledujúcich dní, a to formou zaznamenávania
osobných údajov, vyhľadávania osobných údajov spoločnosťou TMR, a.s. ako prevádzkovateľom a výlučne na účely uvedené na internetovej stránke
www.tatralandia.sk, pričom spoločnosť TMR, a.s. ako prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu TMR, a.s.

www.tatralandia.sk | info@tatralandia.sk | +421 915 83 46 44

