
E-mail

TelefónAdresa

Zodpovedná osoba

www.vt.sk | info@vt.sk | +421 903 11 22 00

Počet dospelých osôb
(pedagogický dozor)

Počet žiakov
(kategória 3-5,99 rokov)

do 19,99 rokov.

Počty žiakov a študentov podľa vekových kategórií:
Počet žiakov
(kategória 18-19,99 rokov)

Celkový počet
žiakov a študentov

Objednávka školského výletu (povinná časť)

POKYNY: Vyplnený formulár zašlite mailom na info@vt.sk. Formulár slúži ako objednávka výletu. Originál vytlačeného  
a opečiatkovaného formulára je potrebné odovzdať pri nákupe cestovných lístkov na lanovú dráhu. Cestovné lístky pre výlety je možné 
zakúpiť len v pokladni Infocentra v stredisku, tel : +421 903 11 22 00

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

(meno a priezvisko).........................................................................................................................................................................................................................................

v mene (názov a sídlo organizácie) .............................................................................................................................................................................................................

v zmysle platného cenníka TMR, a.s. v čase konania akcie v stredisku Vysoké Tatry, 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.vt.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.

spiatočný Vysoké Tatry,
Tatranská Lomnica–Skalnaté pleso

spiatočný Vysoké Tatry,
Starý Smokovec-Hrebienok

spiatočný Vysoké Tatry,
Štrbské Pleso - Solisko

2 jednosmerné jazdy
Vysoké Tatry, Magistrála

Druh výletu

Počet žiakov
(kategória 6-11,99 rokov)

Počet žiakov
(kategória 12-17,99 rokov)

OBED Skalnaté pleso
Menu 1

OBED Skalnaté pleso
Menu 2

OBED Skalnaté pleso
Menu 3

OBED Hrebienok
Menu 1

OBED Hrebienok
Menu 2

OBED Hrebienok
Menu 3

Objednávka výletu (povinná časť)

Počet
dospelých osôb

Celkový počet
účastníkov

Počet účastníkov podľa vekových kategórií:

(kategória 3-5,99 rokov) (kategória 6-11,99 rokov) (kategória 12-17,99 rokov)

17,99 rokov.

. Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu cien 
a podmienok pre tento produkt.

Termín výletu

FORMULÁR

Pečiatka organizácie

Názov organizácie

a opečiatkovaného formulára je potrebné odovzdať pri nákupe cestovných lístkov na lanovú dráhu. Cestovné lístky pre výlety je možné 


